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ÚTDRÁTTUR 
 

Ritgerðin „Menntun fyrir mannkyn og jörð – raddir nemenda um áhrif á eigin menntun 

og inntak hennar og viðhorf stjórnenda til sömu þátta” fjallar um mikilvægi breytinga 

og nýsköpunar í skólastarfi út frá hugmyndum nemenda um áhrif þeirra á eigið nám og 

innihald þess, en einnig um áherslur alþjóðasamfélagsins á inntak náms á 21. öld. 

Titillinn er tilvísun í eftirlitsskýrslu UNESCO frá 2016 um menntun, en skýrslan ber 

heitið Education for people and planet: creating sustainable futures for all. 

Stuðst var við megindlegar niðurstöður rafrænna spurningakannana meðal 14 ára 

nemenda á Íslandi og í Slóvakíu. Þá voru tekin sex djúpviðtöl með eigindlegri 

rannsóknaraðferð við tvo íslenska skólastjórnendur, einn frá Tékklandi, einn frá 

Þýskalandi, einn frá Hollandi og að síðustu einn hollenskan skólafrumkvöðul. Einnig 

voru tekin viðtöl við 16 rýnihópa nemenda í skólum á Akureyri á aldrinum 13 – 15 ára. 

Horft var til kenninga um lykilhugtök eins og mannkostamenntun (e. character 

education), nemendalýðræði (e. student democracy), sjálfsákvörðunarréttur (e. self-

determination), nýsköpun í skólastarfi (e. school innovation), dýpra nám (e. deep 

learning), sköpun (e. creativity) og samfélagsfrumkvöðlar (e. social entrepreneurs). 

Helstu niðurstöður eru að þrátt fyrir að sjálfsákvörðunarréttur nemandans í eigin 

námi og tækifæri hans á að velja viðfangsefni sé mjög mikilvægur, séu þvert á móti of 

fá tækifæri fyrir nemendur til þess í skólanum. Um 17% íslenskra stúlkna telja sig 

stundum eða oft fá að velja sér verkefni og aðeins rúm 6% jafnaldra þeirra í Slóvakíu. 

Tæp 23% íslenskra drengja telja sig frekar eða mjög oft fá tækifæri til að velja sér 

verkefni í skólanum en aðeins um 7% þeirra slóvakísku jafnaldra.  

Þá sýna niðurstöður að stór hópur nemendanna upplifir mikið tilgangsleysi í því 

sem þeir eru að gera í skólanum. Þannig segjast 38% íslensku stúlknanna og 42% þeirra 

slóvakísku upplifa að það sem þær eru að gera í skólanum skipti ekki máli. 41% 

íslensku drengjanna og 35% þeirra slóvakísku upplifa slíkt hið sama. 

Skapandi hugsun er einn af þeim lykilþáttum sem heilbrigt, sanngjarnt og skapandi 

samfélag til framtíðar er talið byggja á. Því var ánægjulegt að sjá að um 90% nemenda 

telja það frekar eða mjög mikilvægt að læra að vera skapandi í hugsun. 

Þá sýna niðurstöður að aðeins tæplega 60% íslenskra stúlkna finnst þær vera að 

læra margt sem er skemmtilegt í skólanum en um 48% drengja. Hlutfallið er mjög 

svipað í slóvakísku svörunum. 
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Samkvæmt niðurstöðum finnst nemendum mest um vert að kunna að bjarga sér, 

kunna á peninga og kunna að skipuleggja líf sitt.  

Í skólaþróun og breytingum á kennsluaðferðum telja stjórnendur að vaninn geti oft 

hamlað breytingum. Þá er það skoðun bæði nemenda og stjórnenda að kennarar þurfi 

meiri stuðning til að þróa sig í starfi, ekki síst í upplýsingatækni. 

 

Ritgerðin „Menntun fyrir mannkyn og Jörð – raddir nemenda um áhrif á eigin 

menntun og inntak hennar og viðhorf stjórnenda til sömu þátta“ er 30 eininga ritgerð 

til meistaraprófs í Evrópufræðum við Háskólann á Bifröst. 

 

Lykilhugtök: Mannkostamenntun (e. character education), kenning um 

sjálfsákvörðunarréttinn (e. self-determination theory), nemendalýðræði (e. student 

democracy), nýsköpun í skólastarfi (e. school innovation), sköpun (e. creativity) og 

samfélagsfrumkvöðlar (e. social entrepreneurs).  



 

 

 
6 

 

ABSTRACT 
 

This research paper Education for people and planet – the voices of students in the 

matters of their own education and it´s content as well as the school management´s 

attitude to those same aspects discusses the importance of innovation and 

entrepreneurship in schools according to students own ideas of their possibilites for 

self-determination in their education and what should be tought in the 21st. century. 

The title refers to UNESCO´s supervisory report on education since 2016 which is titled 

Education for people and planet: creating sustainable futures for all. 

Answeres were sought by using qualitative methods with electronical questionaries 

among 14 year old students in Iceland and in Slovakia. Also six principals and school 

entrepreneurs from Iceland, the Netherlands, Slovakia, Germany and The Czech 

Republic were interviewed. At last 6-9 teenagers at the age of 13-15 years old  in the 

schools of Akureyri were interviewed in 16 focus groups. 

Theoratical essence for this paper was character education,student democracy, self-

determination, school innovation, deep learning, creativity and social entrepreneurs.  

Main discussion shows that even though student self-determination and their 

possibilites to choose school subjects is very important, there are too few opportunities 

of selection between subjects for them in the schools. About 17% of the Icelandic girls 

say that sometimes or often they can choose a subject and only 5% of their peers in 

Slovakia reply accordingly. 23% of the Icelandic boys have the same opinion and only 

7% of their Slovakian peers. 

Results show that a big part of the group experiences a lack of purpose in what they 

are doing at school. 38% of the Icelandic girls are of that opinion and 42% of the 

Slovakian girls. 41% of the of the Icelandic boys think that what they do at schoolis 

unimportant to them and about 35% of their Slovakian peers seem to be of the same 

opinion.  

Creative thinking is one of the main keys for a healthy, fair and entrepreneurial 

culture in the communities of the future. So it came as a nice surprise that about 90% 

of the students agree that having a creative mindset is very important. 

Results show that about 60% of the Icelandic girls experience pleasure in what they 

learn at schools and about 48% of the boys. The rate is similar with their peers in 

Slovakia. 
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It is reassuring to experience that according to the results students think that the 

potential to survive, to knowledge of financial matters and to be able to organize their 

own lives is the most important thing to be able to do.  

It is interesting to see that school principals think that teachers fixed habits is the 

main obstacle  for entrepreneurial work and change in teaching methods. Teachers are 

theoritically well equipped but lack the knowledge of working with children, knowing 

the curriculum and what it really means to work inside the school system. Others lack 

the ability for class management in modern surroundings.  

At last, both students and principals have the opinion that teachers need to have 

more support in school innovation and teaching methods, mostly in UT. 

 

Keywords: Character education, self-determination theory, student democracy,  school 

innovation, creativity and social entrepreneurs. 
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ÞAKKIR 
 

Mörgum á ég margt að þakka fyrir að þessi ritgerð hefur litið dagsins ljós. Fyrst ber að 

nefna allan þann fjölda nemenda, innlendra og erlendra, sem tók þátt í könnuninni. Allir 

viðmælendur mínir fá hjartans þakkir fyrir að gefa sér tíma fyrir viðtalið. Iris Kramer, 
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Turna nemandi og sjálfboðaliði í Bratislava fá þakkir fyrir aðstoð við þýðingar og 

tengslanet í Bratislava. Sigurbjörg Rún Jónsdóttir, Karl Frímannsson, Hjörleifur 

Hjálmarsson og skólastjórnendur á Akureyri fá kærar þakkir fyrir aðstoðina. Einnig fær 

hópur nemenda sem tóku þátt í rýnihópavinnu í öllum grunnskólum Akureyrar einlægar 

þakkir fyrir að ræða við mig um skólakerfið og deila hugmyndum sínum. Magnús Árni 

Skjöld Magnússon fær þakkir fyrir að leiða mig af stað í skrifin. Guðrún Edda 

Bentsdóttir fær bestu þakkir fyrir yfirlestur og Roland Smelt fær hjartans þakkir fyrir 

að vera alltaf til staðar fyrir faglegt samtal, ráðgjöf og hvatningu. 

Síðast en ekki síst fær minn frábæri leiðbeinandi Dr. Sigrún Lilja Einarsdóttir 

einlægar þakkir fyrir að rífa mig upp á hnakkadrambinu og keyra mig áfram allt til 

enda. Uppbyggileg og fagleg gagnrýni hennar var mér ómetanleg. 

Ritgerðina vil ég tileinka elsku börnunum mínum fimm, tengdabörnum og 

barnabörnum sem tilheyra þeirri kynslóð sem fær vonandi að upplifa stórkostlegar 

breytingar í skólakerfinu í þá átt sem nauðsynlegar eru. Mig langar líka  með þessu 

verki að segja þeim að svo lengi lærir sem lifir – það eykur bæði víðsýni og 

lífshamingju. Þá vona ég að þetta hvetji þau til að verða virkir þátttakendur í hópi þeirra 

samfélagsfrumkvöðla sem mæta stærstu áskorunum 21. aldarinnar í átt að betri og 

réttlátari heimi. 
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1 INNGANGUR 
 

1.1 MARKMIÐ OG TILGANGUR 

Umræða um nám og menntun er alltaf í brennidepli. Eftir að hafa fylgst með þróun 

menntunar og skólastarfs í langan tíma hef ég haft æ meiri áhuga á að hlusta betur á 

raddir nemenda og finna leiðir til að virkja áhuga þeirra og sköpunarkraft í gegnum 

námið. Áhugi á innihaldi náms og ýmsum nýjum hugtökum sem hafa komist í umræðu 

í tengslum við nám og hæfni einstaklinga á nýrri öld eru kveikjan að valinu á þessu 

viðfangsefni.  

Sjálf hef ég verið með börn í skóla bæði á Íslandi og í Hollandi og hef því örlítinn 

samanburð á skólagöngu barna í þessum tveimur löndum. Einnig hef ég öðlast reynslu 

sem þátttakandi í nokkrum evrópskum samstarfsverkefnum skóla sem hefur ýtt enn 

frekar undir þá skoðun mína að skólakerfið þurfi að breytast í takt við nýja tíma.  

Ég horfist í augu við að í mér býr frumkvöðull sem hefur fengið að lifa nokkurs 

konar hliðarsjálfi alla lífsgönguna. Ég hef lokið meistaranámi í menningarstjórnun þar 

sem viðfangsefni mitt var einmitt samfélagsfrumkvöðlar og hlutverk þeirra í 

breytingaferli smærri samfélaga. Það sem ýtir undir frumkvæði og sköpunargleði barna 

í skólakerfinu tel ég vera mikilvægara en nokkru sinni fyrr.  

Því hefur verið haldið fram að áskoranir vestrænna skólasamfélaga um þessar 

mundir séu einkum þrenns konar: Fjölmenningarsamfélagið, andlegt heilbrigði og 

samskipti við heimilin (S. Breakspear, munnleg heimild, 16. apríl 2018). Þá stendur 

heimsþorpið frammi fyrir stórum og mikilvægum áskorunum sem enginn efast lengur 

um og snúa að ákjósanlegum lífsskilyrðum mannkyns á jörðinni. Hlýnun jarðar, fjölgun 

jarðarbúa, matarsóun, ójöfnuður og mismunun koma þar mikið við sögu. 

Tæknibyltingar og örar framfarir létta manneskjunni ýmislegt, en skapa einnig jarðveg 

fyrir ójöfnuð því að um leið og þær leysa mannshöndina af hólmi með ýmislegt geta 

þær skapað ójafnvægi á vinnumarkaði.  

Allt þetta kann að kalla á endursköpun skólakerfisins. Hugmyndir barna og svör 

þeirra um lausnir við þessum mikilvægu áskorunum eru því mikilvæg. 

Börn eru fjársjóður. Upplifun mín af börnum, bæði mínum eigin og öllum þeim 

fjölda nemenda sem ég hef komið að í gegnum tíðina, er sú að þau séu djúpvitur, hafi 

eðlislægt og sterkt innsæi og mikinn sköpunarkraft. Tær hugsun þeirra og frjáls 

hugurinn eru uppspretta takmarkalausrar tjáningar, þekkingarleitar og sköpunar, séu 
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þeim gefin tækifæri til þess að tjá sig, spyrja og skapa og á þau hlustað. Miðað við 

fræðilega umræðu og athygli sem til að mynda hefur verið beint að þeim nemendum 

sem detta út úr skólakerfinu, virðist vera ástæða til að endurskoða inntak náms og beina 

frekari sjónum að perónulegum þörfum hvers nemanda, styrkleikum hans og 

áhugasviði. Margt bendir til þess að ekki sé lengur ásættanlegt að bjóða upp á námsefni 

út frá fyrirfram ákveðnum námsskrám sem hugsaðar eru eins fyrir alla, „one-fit-all”.  

Því má leiða líkur að því að alþjóðavæðingin og tæknibyltingar kalli á  frekari 

hugsun um innihald menntunar, megináherslur í námi og mati á því. 

 

1.2 RANNSÓKNARSPURNINGAR OG RANNSÓKNARMARKMIÐ 

Markmið rannsóknar minnar var að draga fram viðhorf og sýn nemenda og starfandi 

skólastjórnenda í sex Evrópulöndum á kennsluaðferðir og inntak náms og hvort þeir 

teldu að breytinga væri þörf. Í könnunum sem lagðar voru fyrir nemendur, viðtölum 

við sex stjórnendur og rýnihópaviðtölum við hópa nemenda var leitað svara við 

spurningum um viðhorf til þriggja rannsóknarspurninga: 

 

Fá nemendur að ráða einhverju um það sem þeir læra? 

Er innihald náms í samræmi við helstu áskoranir nútímans? 

Hverjar eru helstu hindranir og áskoranir í skólaþróun og nýsköpun í skólastarfi? 

 

Í upphafi stóð til að ná til nemenda í öllum sex löndunum. Það reyndist ekki mögulegt, 

helst vegna nýrra og strangari persónuverndarlaga, en tókst í tveimur löndum, á Íslandi 

og í Slóvakíu. Því varð niðurstaðan sú að byggja rannsóknina á þessum tveimur 

nemendahópum og djúpviðtölum við sex skólastjórnendur frá fjórum löndum. Ég hef 

lagt mig fram um að leita fanga meðal þeirra fræðimanna sem helst eru að skrifa um 

viðfangsefnið um þessar mundir og reynt að hafa heimildir sem nýjastar. 

Skólastjórarnir sem rætt var við eru: 

Gerrit Hendriks, skólastjóri De Teleborg í Almelo í Hollandi 

Gísli Rúnar Guðmundsson, skólastjóri NÚ skólans í Hafnarfirði 

Nele Degenhardt, skólastjóri Dahlmannschule í Bad Segeberg í Þýskalandi 

Maurice de Hond, stofnandi Steve Jobs skólanna í Hollandi 

Petra Bohackova, aðstoðarskólastjóri í ZS Dr. E. Benese skólanum í Tékklandi. 

Skúli Kristjánsson, skólastjóri Foldaskóla í Reykjavík. 
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1.3 KYNNING Á AÐFERÐAFRÆÐI RANNSÓKNAR 

Við söfnun á rannsóknargögnum var beitt bæði eigindlegri (e. qualitative) og 

megindlegri (e. quantitative) rannsóknaraðferð. Tekin voru tekin djúpviðtöl (e. face-to-

face interviews) við sex skólastjórnendur frá fjórum þjóðlöndum. Tvö viðtalanna voru 

tekin í Reykjavík, eitt í Hafnarfirði en þrjú viðtöl voru tekin í gegnum samskiptaforritið 

SKYPE þar sem hver viðmælandi var í sínu heimalandi. Viðtölin voru öll hljóðrituð og 

síðan skráð og prentuð á pappír til úrvinnslu.  

Viðmælendur voru valdir vegna fyrri tengsla rannsakanda við þá, fyrst og fremst 

vegna sameiginlegra verkefna tengda skólastarfi.  

Til að ná tilætluðum árangri þarf allt að fara saman, orðalag spurninganna, 

nákvæmni og hvernig þær raðast þannig að ákveðin framvinda eigi sér stað. Tryggja 

þarf að athygli svarenda haldist og hvatning spyrjandans þarf að birtast þannig að 

viðmælanda sé ljóst hvaða upplýsingum er verið að leitast eftir (Hoyle, Harris og Judd, 

2002, bls.121). 

Í öllum viðtölunum var byggt á sama spurningalista sem taldi í grunninn um tíu 

spurningar. Með því að spyrja alla viðmælendur sömu spurninganna var verið að 

tryggja gæði samanburðar á viðhorfum. Markmiðið var að ná fram sjónarmiðum 

viðmælendanna sem allir utan eins stýra grunnskólum hver í sínu landi.  

Öll voru viðtölin tekin á tímabilinu janúar til júní 2018 utan eitt sem tekið var 

haustið 2017.  

Spurningakönnun á íslensku með 23 spurningum var einnig þýdd og útbúin til 

notkunar á ensku, þýsku, hollensku og slóvakísku. Ætlunin var að leggja könnun fyrir 

í fjórum löndum en það reyndist ekki mögulegt nema í Slóvakíu. Könnunin var lögð 

fyrir ungmenni fædd árið 2002 í öllum grunnskólum Akureyrarbæjar á tímabilinu 6. – 

17. febrúar 2017 og í einum skóla í Prag í Slóvakíu þann 15. maí 2017.  

 

1.4 VAL Á VIÐFANGSEFNI 

Við lifum mikla breytingatíma. Í kjölfar tæknibyltingar sem sumir vilja nefna hina nýju  

samfélagsbyltingu, eru þeir fleiri sem hafa komið fram og talað fyrir umbyltingu á 

skólakerfinu. Tveir viðmælenda í þessari ritgerð eru m.a. dæmi um slíka einstaklinga. 

Þeir stofnuðu nýja skóla þar sem umgjörð og innihaldi náms var umbylt miðað við 

hefðbundið skólastarf. Margir helstu menntunarfræðingar samtímans skrifa nú 
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fræðibækur þar sem þeir styðja við þá kenningu að umbylta þurfi skólastarfi (Burgess 

og Houf, 2017; Fullan, 2018; Sahlberg, 2016; de Hond, 2017; Zhao, 2018 og fleiri).  

Mikilvægt er að þessi umræða nái dýpra inn í íslenska skólaumræðu með stuðningi 

af því sem er að gerast annarsstaðar. Niðurstöður þessara skrifa geta orðið mikilvægt 

innlegg í stefnumótun og námsefnisgerð fyrir íslenskt skólakerfi, bæði í grunnnám 

nemenda en ekki síst í nám fyrir verðandi kennara og hæfni þeirra til að vinna að öflugri 

skólaþróun og nýsköpun í námi og kennslu innan skólanna. 

 

1.5 UPPBYGGING RITGERÐAR 

Ritgerð þessi skiptist í fimm meginkafla.  

Fyrsti kafli fjallar um markmið og tilgang skrifanna og ástæðu fyrir vali á 

viðfangsefni. Hann skiptist í fimm undirkafla.  

Annar kafli ritgerðarinnar gerir grein fyrir fræðilegum grunni þessara skrifa, hvers 

vegna nauðsynlegt er að gefa því gaum hvað verið er að kenna í skólum og hvaða rök 

eru fyrir að umbylta innihaldi náms. Kaflinn skiptist í tíu undirkafla. 

Þriðja kafla er skipt í fjóra undirkafla eftir þátttökulöndum og kynnir stuttlega alla 

viðmælendur sem rætt var við vegna rannsóknarinnar. 

Fjórði kafli gerir grein fyrir rannsóknaraðferð, öflun gagna, hönnun 

rannsóknarspurninga og spurningalista og framkvæmd rannsóknar. Hann skiptist í fjóra 

undirkafla.  

Í fimmta kafla eru niðurstöður kynntar og gerð grein fyrir þeim. Hann skiptist í tvo 

undirkafla og hvor þeirra í nokkra undirkafla sem eru skilgreindir út frá tilteknum 

viðfangsefnum í rannsókninni.  

Sjötti og síðasti kaflinn eru eigin vangaveltur og hugleiðingar að loknum skrifum 

þessum og mögulegar leiðir til að nýta þær niðurstöður sem birtast í þessari rannsókn. 
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2 FRÆÐILEGUR BAKGRUNNUR 
 

Í þessum kafla er sjónum beint að fræðilegum bakgrunni þessara skrifa.  Í upphafi 

er gerð grein fyrir helstu hugtökum sem liggja til grundvallar. 

Mannkostamenntun (e. character education) er hugmyndafræði um nám sem 

styður við samfélagslegan, tilfinningalegan og siðferðislegan þroska nemandans. Hún 

er sett fram að frumkvæði skóla, sveitarfélaga og þjóðlanda til að innræta nemendum 

mikilvæg grundvallar siðferðisgildi eins og umhyggju, heiðarleika, ástundun, 

sanngirni, hugrekki, ábyrgð og virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum. Mannkostamenntun 

kennir nemendum hvernig þeir geta orðið besta útgáfan af sjálfum sér og hvernig þeir 

geta best lagt sitt af mörkum (Berkowitz og Bier, 2005).  

Hugmyndina um nemendalýðræði (e. student democracy) má skýra á marga 

vegu. Með skýrskotun í lýðræðishugmyndir bandaríska menntunarfræðingsins John 

Dewy um lýðræði gefur nemendalýðræði nemendum frelsið til að þróa sína bestu 

hæfileika með því að skiptast á hugmyndum og skoðunum við aðra og þroska samskipti 

við aðra í þeim tilgangi setja sér sameiginleg markmið, frelsi til að ákveða sín eigin 

lífsgildi og frelsi til að elta eigin drauma um gott líf (Dewy, 1938, bls. 71). 

Kenningin um sjálfsákvörðunarréttinn (e. self-determination theory) gerir ráð 

fyrir þeirri staðreynd að það liggi í eðli hvers einstaklings að vera forvitinn um eigið 

umhverfi og vilja læra og þróa eigin þekkingu og hæfni. Allt of oft flytur skólafólk ytra 

eftirlit inn í námsumhverfið sem getur grafið undan skynjun fyrir mikilvæg tengsl milli 

kennara og nemenda og heft þannig eðlilegt og sjálfsprottið ferli sem felst í hágæða 

námi (Niemiec og Ryan, 2009). 

Helsta skilgreining á almennri nýsköpun er framleiðsla, innleiðing, tileinkun og 

hagnýting virðisaukandi nýjunga viðskiptum eða á samfélagsgrunni, endurnýjun eða 

stækkun á framleiðslu, þjónustu og mörkuðum. Þróun nýrra aðferða í framleiðslu eða 

innleiðing nýrra stjórnunarkerfa. Hún á jafnt við um nýsköpun í skólastarfi (e. school 

innovation) þegar gamlar hugmyndir eru endurhugsaðar og þróaðar eða alveg nýjar 

verða til. Hugtakið nýsköpun lýsir hegðun frumkvöðulsins hvort sem er í viðskiptum, 

opinberri þjónustu eða á einstaklingsgrunni. Nýsköpun þýðir að frumkvöðullinn skapi 

eitthvað alveg nýtt eða breyti viðtekinni aðferð eða hugmynd (OECD, 2014).  

Sköpunargáfa (e. creativity) er jafnmikilvæg á öllum sviðum hvort sem er í 

vísindum, stærðfræði, tækni eða stjórnmálum, viðskiptum eða í daglegu lífi fólks. 
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Sköpunargáfan lýsir hugmyndaríkri athafnasemi sem getur leitt af sér útkomu sem er 

bæði frumleg og einhvers virði.  Ímyndunaraflið (e. imagination) er ferli hugans til að 

búa til hluti án þess að skynja þá, sköpunargáfan (e. creativity) þróar frumlegar 

hugmyndir í áþreifanlega hluti og nýsköpunin kemur nýjum hugmyndum í framkvæmd 

(Robbinson, 2017). Virkjun sköpunargáfunnar er mikilvæg í öllu skólastarfi. 

Samfélagsfrumkvöðlar (e. social entrepreneurs) hafa mestan áhuga á 

samfélagslegri nýsköpun og að geta haft áhrif á heiminn. Þeir eru ekki drifnir áfram af 

fjárhagslegum hagnaði eða djúpri hugmyndafræði, heldur ástríðunni fyrir að geta haft 

áhrif öðrum til góðs. Samfélagsfrumkvöðlar fara ekki hefðbundnar leiðir og sýn þeirra 

á heiminn hefst með áhuga á fólki, ástríðu, reynslu eða sögum en ekki stefnu, 

staðreyndum eða kenningum. Þeir hugsa út fyrir boxið og hvetja aðra til að gera slíkt 

hið sama. Þeir leitast við að breyta aðferðum eða aðstæðum sem ekki virka og koma oft 

með einfaldar lausnir sem geta þó breytt miklu (Mawson, 2008, bls. 7). 

 

2.1 ER BREYTINGA ÞÖRF? 

Ákall um breytingar á innihaldi náms og breyttum kennsluháttum birtist í skrifum 

fræðimanna um þessar mundir. Rætt er um menntun sem byggir á dýpri þekkingu (e. 

deep learning) þar sem samvinna (e. collaboration), samskipti (e. communication) 

sköpun (e. creativity), gagnrýnin hugsun (e. critical thinking), samfélagsleg þátttaka (e. 

social citizenship) og manngerð (e. character) þurfa að vera megin áhersluþættir. 

Kyrrstaða er ekki lengur í boði. Litið er svo á að hreyfiafl breytinga á menntakerfinu 

þegar kemur að eðli náms sé eins og umbylting sem birtist í samspili úthugsaðrar 

stefnumótunar og stefnubreytinga og ófyrirséðum, stjórnlausum öflum þar sem 

tæknibyltingar eru fyrirferðarmestar (Fullan, Quinn og McEachen, 2018). 

Umræðan um skólaþróun og breytingar á skipulagi skólans er ekki ný af nálinni og 

á sér raunar samfellda sögu svo vitnað sé í John Dewey: 

 

Saga kennslu- og menntunarfræða einkennist af tveimur andstæðum 

hugmyndum, annars vegar þeirri að menntun sé þroski sem kemur innan frá 

og hins vegar þeirri að hún sé mótun sem kemur utan frá, að menntunin 

byggist á meðfæddum hæfileikum eða að hún sé í því fólgin að sigrast á 

meðfæddum hneigðum og setja í þeirra stað venju sem mótast við ytri 

þrýsting (Dewey, 1938, bls. 27). 
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Þarna birtist annars vegar hugmyndin sem hefur verið skilgreind sem kenningin um 

sjálfsforræði nemandans (e. self-determination theory) og sjálfsprottna leit hans að 

menntun og þroska og hins vegar hugmyndir um að menntun skuli skipulögð utan við 

skólasamfélagið óháð þörfum og vilja nemandans.  

Forysta um kerfisbreytingar kallar á viðvarandi samtal við allt starfsfólk í 

skólaumhverfinu og hlutverk þess og þá sérstaklega kennsluleiðtoga. Drifkraftur 

breytinga í heimi menntunar, fyrir utan tæknina, eru alþjóðlegur efnahagur, innanríkis- 

og alþjóðareglur, ný viðmið og svo auðvitað nemendurnir sjálfir. Þessi drifkraftur gerir 

þær kröfur m.a. til skólastjórnenda á 21. öld að þeir innleiði menningu sífelldra 

breytinga og tækni í þágu nemenda og móti sér nýja framtíðarsýn fyrir sinn skóla 

(Schrum og Levin, 2015).  

Mikilvægt er að kenna margt í dag sem ekki var nauðsynlegt áður. Þá þarf eitthvað 

sem fyrir var að víkja eða breytast. Þegar takast þarf á við stórar áskoranir á heimsvísu 

eins og matvælaöryggi, loftslagsbreytingar, þróun sjálfbærni, tækniþróun, jöfnuð og 

réttlæti þarf skólakerfið að axla sína ábyrgð. 

Í heimi þar sem áskoranir eru vaxandi, verður að kenna nemendum að beita 

gagnrýninni hugsun um það sem þeir sjá og upplifa. Þeir þurfa að læra að eiga samstarf 

við aðra nemendur víðsvegar um heiminn til að þróa lausnir við stórum vandamálum. 

Þá er jafnvel enn mikilvægara að nemendur læri að spyrja réttu spurninganna, spurninga 

sem skora gömul kerfi á hólm og hvetja til vaxtar og nýsköpunar. Það þarf að breyta 

því hvernig við hugsum um skóla og þróa viðeigandi tækifæri fyrir nemendur jafnt fyrir 

nútíð og framtíð (Couros, 2015). En til þess að geta breytt heiminum þurfum við að 

hafa góða tilfinningu fyrir hvernig hann virkar, eða virkar ekki ef svo ber undir. Góður 

skilningur á helstu málefnum heimsins er mikilvægur þáttur í að vera alheimsþegn (e. 

global citizen) því sú þekking setur allt í samhengi, allt frá frásögnum af síðum 

dagblaðanna til vandamála sem við upplifum innan okkar eigin samfélags. Hún veitir 

okkur einnig upplýsingar um hvernig við hugsum um þau vandamál og möguleika 

okkar til að finna lausnir á þeim (Vasan og Przybylo, 2013). „Ef við ætlum að efla 

nemendur okkar verðum við að hjálpa þeim að finna ástríðu sína og skapa námsreynslu 

sem hvetur þá til að þróa sína eigin styrkleika“ (Couros, 2015, bls. 124).  
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Frammistaða í námi og hvernig hún er mæld fær nýja merkingu þegar áhersla á jöfnuð 

er mikil. Algengasta leiðin til að mæla frammistöðu í námi er í gegnum stöðluð próf. 

Finnar hafa þó farið aðrar leiðir því þar eru stöðluð próf ekki notuð heldur eru skólarnir 

sjálfir ábyrgir fyrir því að meta sína nemendur. Skóli sem hefur náð þeim árangri að 

tryggja jöfnuð allra nemenda sem standa sig framar væntingum, er góður skóli. Réttlátt 

skólakerfi veitir öllum nemendum tækifæri til að mennta sig til gagns og gera þá færa 

um að takast á við efnahagslegt og félagslegt óréttlæti (Sahlberg, 2015, bls. 72).  

Kennsluaðferðir þurfa að breytast og menntun kennara einnig. Við þurfum að 

breyta hefðbundinni bekkjarkennslu í námssamfélag sem leggur áherslu á þroskaferli, 

sköpunarkraft, forvitni, ímyndunarafl og nýsköpun. Við þurfum að gefa nemendum 

sjálfum kost á að spyrja spurninganna. Námsferlið, leitin að svarinu er jafnmikilvægt 

svarinu sjálfu. Aðferðafræðin er löguð að þörfum nemandans og áhuga hans. Mikilvægt 

er að þjálfa nemendur í samvinnu innan kennslustofunnar og utan (Fullan, Quinn, 

McEachen, 2018). Fleiri vita betur en einn.  

Losa þarf um áralangar hefðir innan skólakerfisins sem hafa erfst milli kynslóða 

en eiga ekki lengur við. Það er rétt eins og við tökum dáleidd við þeim án þess að veita 

því athygli. Við þurfum að losa okkur undan þeim og nálgast líf okkar út frá því einstaka 

tækifæri sem nú er til staðar, að eiga þess kost að horfa á okkur sjálf út frá möguleikum 

okkar og hæfileikum, ekki síst barnanna. Að lifa lífinu án ígrundunar og gera sér jafnvel 

ekki grein fyrir hvaða hæfileikum við búum yfir, er sorgleg sóun. Alltof fáir rækta með 

sér hæfileika sína, uppgötva þá jafnvel ekki og kaldhæðnin er sú að megin ástæðan er 

það heildarkerfi sem ætlað er að þroska þá, skólakerfið (Robinson, 2011). 

Skólakerfinu virðist ekki vera annt um ástríðu einstaklinganna eða hæfileika. Eina 

ástríðan sem það horfir til er ástríðan fyrir að verða góður nemandi; að fylgja 

skólareglum, vinna heimavinnu, vera fær um að sitja og hlusta á það sem verið er að 

kenna, fá góðar einkunnir, standast próf og spyrja aldrei um tilgang eða gildi þess sem 

ætlast er til að nemendur læri í skólanum (Zhao, 2018).  

Mikilvægt er að gefa nemendum tækifæri til að velja meira hvað þeir vilja læra. 

Nú er börnum sagt hvað þau eiga að lesa, hvenær á að vinna heimavinnu, hvar má leika 

og með hverjum, hvar þau mega sitja í bekknum og hvað þau eiga námkvæmlega að 

gera til að fá A í námsmatinu. Kennarar hafa einnig takmarkað val. Þeir þurfa í vaxandi 

mæli að fylgja ákveðnu námsefni sem er nátengt við gengi á prófum sem nemendur og 

jafnvel kennarar eru metnir út frá. Margir kennarar upplifa ekki frelsi til að víkja frá 
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texta eða handriti jafnvel þó þeir meti það svo að slíkt gætÞarf ai verið ávinningur fyrir 

nemendur (Noddings, 2013). 

Efla þarf 21. aldar lífs- og starfsleikni í skólum sem snýr að sveigjanleika, 

aðlögunarhæfni, frumkvæði, sjálfstjórn, félagshæfni og þvermenningarlegum skilningi, 

framleiðnigetu og ábyrgðarskyldu, leiðtogahæfni og ábyrgð. Flest skólakerfi nútímans 

hirða lítið um þessa þætti eða setja þá í forgang, heldur sækja nemendur þessa þekkingu 

utan skólakerfisins m.a. í gegnum internetið. Ef skólar ætla að laga sig að 21. aldar 

nemendum og kennurum þarf að gera meiriháttar breytingar. Fyrst með því að skilja 

hverjir nemendur okkar eru og sömuleiðis kennarar og síðan gera það sem gera þarf til 

þess að menntun hafi tilgang fyrir komandi kynslóðir (Schrum og Levin, 2015, bls. 36-

37). 

Þau viðmið sem eru í núverandi skólakerfi og eiga rætur sínar í blindri trú á veldi 

hæfileikanna eru hvorki hvetjandi, uppörvandi eða styðjandi við einstaklinga til að 

verða framúrskarandi á eigin forsendum. Þess í stað styðja þau með virkum og 

öfgafullum hætti við meðalmennskuna með því að þrýsta á alla nemendur til að ná 

hinum svokölluðu fræðilegu yfirburðum. Niðurstaðan er sú að ástríðan er 

sjúkdómsvædd, mikilfengleikanum er hafnað og litið er á nemendur sem mislukkaða 

(Zhao, 2018, bls. 22). 

 

Við óttumst að ef nemendum er sagt að samskipti krefjist einungis hæfninnar 

til að skrifa fimm málsgreina ritgerð og senda hana svo í e-mail, að það að 

leysa vandamál sé það sama og að finna rétta svarið, að gagnrýnin hugsun 

felist í því að segja skoðun sína og að samvinna felist í að skipta verkefni 

upp þannig að allir eigi smá hlutdeild í því, þá erum við ekki að undirbúa 

nemendur okkar á áhrifaríkan hátt undir 21. öldina. (Schrum og Levin, 2015, 

bls. 15).1 

 

Innan stofnana Evrópusambandsins er sjónum í æ meiri mæli beint að stöðu barna og 

menntun. Áætlað er að einn fimmti hluti Evrópubúa sé undir 18 ára aldri. Þrátt fyrir 

ýmsar skuldbindingar innan og milli Evrópuþjóða er eitt af hverjum fjórum börnum í 

hættu á að lifa við fátækt og samfélagslega einangrun. Veikt heilsufar, brottfall úr skóla, 

                                                        
1 We fear that if students are taught that communication only requires facility with the standard 
five-paragraph essay and e-mail, that problem solving is the same as finding the correct answer, 
that critical thinking means giving your opinion, and that collaboration means dividing up the 
task so that everyone does a small part of it, then we are not preparing our students effectively 
for the 21st century. 
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afbrot á barnsaldri og veik samfélagsvitund eru þættir sem oftar en ekki má rekja til 

erfiðrar reynslu í barnæsku. Fyrir utan þann persónulega harm sem slík staða veldur, er 

þetta ávísun á gríðarlegan samfélagslegan kostnað þegar til framtíðar er litið. Þess 

vegna er forgangsatriði að fjárfesta í umgjörð barna og menntun þeirra (UNESCO, 

2015). 

Við upphaf nýrrar aldar settu Sameinuðu þjóðirnar sér Þúsaldarmarkmið (e. 

Millennium Developing Goals, MDG) sem áttu að gilda fram til ársins 2015. Þessi 

mikilvægu markmið miðuðu að því að þróa og bæta samfélög heimsins, auka samvinnu 

þjóða, takast á við stærstu áskoranir á nýrri öld og leysa þannig menn, konur og börn 

frá þeim hryllilegu aðstæðum sem sárafátækt veldur. Þúsaldarmarkmiðin voru átta: 

1. Eyða fátækt og hungri. 

2. Öll börn njóti grunnskólamenntunar. 

3. Vinna að jafnrétti kynjanna og styrkja frumkvæðirétt kvenna. 

4. Lækka dánartíðni barna. 

5. Vinna að bættu heilsufari kvenna.  

6. Berjast gegn alnæmi, malaríu og öðrum sjúkdómum sem ógna mannkyninu. 

7. Vinna að sjálfbærri þróun. 

8. Styrkja hnattræna samvinnu og þróun. 

 

Í skýrslu sem unnin var við lok tímabilsins og kom út árið 2015 skrifar Ban-Ki-Moon 

aðalritari Sameinuðu þjóðanna formála þar sem hann dregur fram árangur sem hefur 

náðst í kjölfar skýrt settra markmiða. Þúsaldarmarkmiðin hafa komið meira en einum  

milljarði manna út úr sárri fátækt, ráðist gegn hungursneyð, stutt fleiri stúlkur til náms 

en nokkru sinni fyrr og lagt til atlögu við að vernda móður Jörð. Hann dregur þó ekki 

dul á að enn er verk að vinna. „Það er engin spurning að það er sameiginleg ábyrgð 

mannkyns að binda endi á sára fátækt, skilja þar engan útundan og skapa þannig veröld 

virðingar fyrir alla.“ (UNESCO, 2015).   

 Á þessum markmiðum byggði Evrópusambandið menntastefnu sína „Education 

and training“ 20/20. Árið 2009 voru sett fram fjögur sameiginleg, evrópsk, 

meginmarkmið á sviði menntunar og þjálfunar til að ná fyrir árið 2020: 

 

1. Að innleiða hugmyndafræði símenntunar. 

2. Að þróa gæði og áhrif menntunar og þjálfunar. 

3. Að auka jafnrétti, samkennd og virka lýðræðisþátttöku. 

4. Að auka nýsköpun og þróun, þar á meðal frumkvöðlastarfsemi á öllum stigum 

menntunar og þjálfunar.  
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Sett voru skýr, mælanleg markmið sem skal náð fyrir árið 2020 sem eru m.a.: 

• a.m.k. 95% barna fái grunnmenntun 

• að minna en 15% 15 ára barna séu undir lágmarksviðmiðum í læsi, stærðfræði og 

náttúrufræði 

• að brottfall 18 – 24 ára ungmenna úr skóla fari undir 10% 

• að a.m.k. 40% 30 – 34 ára einstaklinga hafi lokið einhvers konar framhaldsmenntun 

• að a.m.k. 15% fullorðinna séu virkir í almennri símenntun 

• að a.m.k. 20% hafi lokið háskólanámi. 

 

Í skýrslu sem kom út á vegum Evrópuráðsins í desember 2015 um innleiðingu 

menntastefnunnar og árangurs hennar segir m.a.: 

 

Menntun og þjálfun gegna mikilvægu hlutverki í að tryggja að samfélagsleg 

og siðferðisleg gildi okkar séu tryggð og borin áfram til næstu kynslóða, í að 

tryggja skoðana- og tjáningafrelsi og virðingu fyrir öðrum, rétt eins og að 

hafna og stemma stigum við hvers konar misrétti, að efla kennslu og 

viðurkenningu á þessum sameiginlegu markmiðum og leggja grunninn að 

þátttöku fleiri samfélaga í gegnum menntun frá ungaaldri (EU, 2015). 

     

 

Í markmiðunum kemur glöggt fram sýnin á að þekking, kunnátta og hæfni sem menntun 

og þjálfun færir einstaklingnum, efli hann og hjálpi honum að vaxa, hafi áhrif á stöðu 

hans, víkki sjóndeildarhring hans, búa hann undir framtíðina, leggi grunn að 

samfélagsþátttöku byggða á lýðræðislegum gildum og styðji við samheldni, réttlæti og 

jafnrétti.  

Eins og sést tekur áhersluþáttur tvö í Þúsaldarmarkmiðunum á grunnnámi fyrir öll 

börn. Í raun má þó segja að öll markmiðin þarfnist þess að menntun aukist, að hæfni til 

samvinnu milli landa eflist, skilningur aukist á ólíkum aðstæðum, samkennd og 

samvinnu. Á þessum markmiðum má sjá að verkefnin eru ærin og þau eru stór. Þau 

krefjast samstarfs allra jarðarbúa og þess að samfélagslegt frumkvæði einstaklinga 

verði virkjað.  

Frá mínum bæjardyrum séð er það skortur á trausti á manngæskunni sjálfri í 

þeim kerfum sem við höfum byggt upp sem gerir þau ósjálfbær. Því án 

trausts komumst við ekkert áfram. Allir þurfa að vera reiðubúnir til að skapa 

sameiginlega sýn sem er hvetjandi, veitir skilning og hefur alla með. Svo 

virðist sem meirihluti mannkyns meti það svo að heimurinn sé ekki betri 

heldur verri en hann var. Fátækt er gríðarlega mikil og þegar 1% mannkyns 

hefur yfir að ráða jafnmiklum auð og hin 99% getur slíkt í alþjóðlegu 

samhengi aldrei skapað sjálfbærni (Kocher, munnleg heimild 23. janúar 

2018). 
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Nemendur þurfa að fá þjálfun í því að hugsa sem jarðarbúar. Þeir þurfa að takast á við 

ögrandi verkefni á þessari öld og börnin sem nú sitja í grunnskólum víða um Evrópu 

og annarsstaðar í heiminum munu þurfa að stilla saman strengi, vinna saman og leita 

sameiginlegra lausna.  

Hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar er grunnurinn í menntastefnu 

Evrópusambandsins og flest Evrópulönd hafa tekið þá stefnu og útfært hana í hverju 

landi. Evrópusambandið er að leggja drög að nýrri menntastefnu fyrir áratuginn fram 

til ársins 2030 og nú hafa verið sett fram ný þúsaldarmarkmið í sautján þáttum fram til 

sama árs. Í inngangi skýrslunnar segir Ban Ki-Moon: 

 

Við þurfum aðgerðir frá öllum, allsstaðar. Markmiðin eru aðgerðarlisti fyrir 

fólk og plánetu og áætlun fyrir árangur. Þau eru samþykkt á æðstu 

stjórnsýslustigum. Þetta eru markmið í þágu fólksins, aðgerðaáætlun sem 

miðar að því að uppræta fátækt í öllum sínum birtingarmyndum. Þau eru 

óafturkallanleg, eiga við alls staðar og munu engan skilja eftir. Markmiðið 

er að tryggja frið og velmegun með fólkið og plánetuna í fyrirrúmi (Ki-

Monn, 2015). 

 

Markmiðin litast mjög af umræðunni um hlýnun jarðar, vaxandi ójöfnuð, ofnotkun 

auðlinda og mikilvægi menntunar á þessu sviði. Því er ljóst að menntakerfið þarf að 

endurskoða áherslur sínar með tilliti til þeirra áskorana sem takast þarf á við í náinni 

framtíð og fram eftir öldinni. 

Sýnt hefur verið fram á með rannsóknargögnum víðsvegar að, allt frá árinu 1972, 

að aðgerðir og hegðun manneskjunnar á jörðinni hafa leitt til ófyrirséðs ójafnvægis í 

lífríki jarðar. Vaxandi hluti mannkyns lifir undir fátækramörkum (UNESCO, 2016, 

bls.19). Þar sem hegðun mannkyns hefur augljóslega skapað þann vanda sem við er að 

etja, er ljóst að mannfólkið sjálft er ábyrgt fyrir að finna lausnir á honum. 

Það sorglega er að í þeim ríkari löndum þar sem velmegun er mest og 

menntunarstig hæst, eru meiri líkur á lífstíl sem leiðir til meiri skaða á alþjóðleg 

hagkerfi með vaxandi matarsóun og meiri kolvetnisnotkun af völdum bíla og flugvéla 

meðal annars (UNESCO, 2016, bls. 19). Þessi lönd tilheyra Evrópu og Norður-Ameríku 

en einnig eru Suður-Kórea og Singapore í þessum hópi. Lönd sem hafa upplifað miklar 

breytingar í menntun, heilbrigði og almennum lífsgæðum á stuttum tíma hafa jafnframt 

nær tvöfaldað kolvetnisnotkun og almenn neysla hefur stóraukist. Fátækustu ríki 
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veraldar eins og Eritrea og Austur-Timor valda hins vegar um 5% af umhverfisskaða 

miðað við þau lönd sem valda mestum skaða. Aftur á móti hefur aukin menntun á sviði 

umhverfismála og vistfræðilegs læsis hjálpað fólki að breyta persónulegri hegðun sinni 

og viðhorfum til daglegs lífs á sviði endurvinnslu, minnkun rusls og minni 

orkunotkunar en einnig hreinsun vatns og almenns heilbrigðis. Þetta staðfestir að aukin 

menntun á sviði umhverfis- og auðlindamála er mikilvægt tæki til að byggja upp 

heilbrigðara umhverfi og heilbrigðari jörð (UNESCO, 2016, bls.19). Menntun eykur 

ekki einungis þekkingu og vitund einstaklinga heldur einnig hæfni og auðveldar fólki 

að gera betur.  

Alþjóðavæðing ögrar í vaxandi mæli sjálfstæði ríkja og gerir alla stefnumótun 

flóknari. Um leið og efnahagsleg starfsemi verður æ alþjóðavæddari, þurfa einstök ríki 

að taka pólitískar ákvarðanir og framkvæma á ríkjagrundvelli. Þetta gerir 

stefnumótendum erfiðara fyrir að setja reglur sem þurfa að virka innan ríkjanna sjálfra 

en einnig á alþjóðlega vísu. Áhrif efnahagskreppunnar á heimsvísu árið 2008 og 

aukning atvinnuleysis ungs fólks á norðursvæði jarðar eru dæmi um slíkt. Að sama 

skapi hefur aukning á hreyfingu námsmanna jafnt sem verkafólks þvert á landamæri 

skapað ný mynstur um „heilahringrás“ (e. brain circulation) og þá um leið nýjar 

útfærslur á borgaralegri skyldu sem kallar á stefnubreytingar á ríkjavísu. Allt þetta hefur 

auðvitað áhrif á stefnumótun menntunar.  

Menntunin ein og sér leysir ekki allar áskoranir sem snúa að þróun heimsins, en 

mannúðleg og heildræn nálgun á menntun getur og ætti að leiða af sér nýtt þróunarlíkan 

þar sem efnagslegur vöxtur verður að vera grundvallaður á umhverfislegri umhyggju 

með áherslu á frið, þátttöku allra og samfélagslegt réttlæti. Siðferðisleg viðmið 

mannúðlegrar nálgunar sem vinna gegn ofbeldi, skorti á umburðarlyndi, mismunun og 

útilokun (GEMR, 2016). 

Fræðimenn á sviði menntunar og samfélagsþróunar hafa margir komið fram á 

sjónarsviðið á undanförnum árum og bent á að við erum enn með skólakerfi sem hannað 

var til að mæta þörfum iðnaðarsamfélagsins með kennslu í formi tiltekinnar þekkingar 

og fjöldaframleiðslu (Mitra, 2013). Kallað er eftir auknum sveigjanleika og fjölbreytni 

í námsumhverfi með tilliti til nýrra kennsluhátta (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014). Aukin 

alþjóðavæðing sem til þessa hefur verið stýrt af tiltölulega fáum fyrirtækjum, mun 

færast yfir á hendur milljóna manna þar sem verslun, ferðalög, fjármál, hugmyndir og 
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tengslanet fara fram í gegnum snjallsímann eða aðra tækni sem tekur við án þess að 

einstaklingar þurfi að sýna skilríki (Ma, 2018).  

Það er ljóst og viðurkennt að menntun skiptir máli fyrir mannkyn og jörð. Hún 

getur breytt lífi barna, ungmenna og fullorðinna. Sú staðreynd að menntun er jákvæður 

drifkraftur fyrir samfélagslegar, efnahagslegar og umhverfislegar breytingar og getur 

virkilega haft áhrif á hvernig við hugsum, skynjum og hegðum okkur, er ekki ný af 

nálinni (GEMR, 2016, bls.161). Drifkraftur breytinga í menntun tengist ekki eingöngu 

tækni, heldur einnig alþjóðlegum viðskiptum, alþjóðlegum tilskipunum jafnt og á 

ríkjavettvangi, nýjum kröfum og svo auðvitað nemendunum sjálfum. Skólastjórnendur 

og stefnumótendur á 21. öld þurfa því að tileinka sér hæfni til að innleiða þessar 

breytingar og jafnframt að þróa og endurskoða sína eigin sýn á skólastarf og nemendur 

(Schrum og Levin, 2015, bls.13). 

 Hlutverk kennarans er sérstaklega mikilvægt. Kennarinn þarf stöðugt að vera að 

læra og stöðugt að deila til annarra. Nám og menntun er í dag mikil áskorun. 

Aðferðafræði kennslu verður að breytast því ef við breytum ekki ríkjandi 

kennsluháttum verðum við í miklum vændræðum eftir þrjátíu ár. Þættir eins og gildi, 

trúfesta, sjálfstæð hugsun, teymisvinna, samkennd, hreyfing og listir þurfa að vera stór 

hluti af námsþáttum nútímans (Ma, 2018). 

Stjórnendur mega aldrei tapa sjónum af tækifærinu sem felst í að hafa mikilsverð 

áhrif á líf nemenda með þeirri vinnu sem þeir leggja af mörkum til að styðja við 

kennara. Þeir þurfa að spyrja ögrandi spurninga, þora að taka áhættu og styðja við 

skapandi skólastarf og nýsköpun. Við verðum að ráðast til atlögu gegn „sitja-og-fá“ (e. 

sit-get) hugarfarinu og valdefla starfsfólk og nemendur í að verða skapandi í stað þess 

að vera eingöngu neytendur (Burgess og Houf, 2017).  

Alþjóðavæðingin snýr ekki til baka og næstu kynslóðir munu vilja meiri þátttöku í 

ákvarðantöku um mikilvæga samfélagslega þætti. Utanbókarlærdómur er á undanhaldi, 

samræmt mat á sömu þekkingu víkur og nauðsynlegt er að kenna nemendum þá hæfni 

sem tölvurnar munu aldrei ráða við. Það væri eins og að ímynda sér skóla víðsvegar um 

heim þar sem nemendur sitja og læra utanbókar mismunandi upplýsingar úr símaskrá, 

einhverjir læra gulu síðurnar, aðrir leggja á minnið upplýsingar um opinbera starfsmenn 

og svo framvegis. Mat á þekkingu þeirra færi síðan fram með tilgangslausi mælingu 

utanbókarlærdóms sem engum nýtist. Þetta má bera saman við margt af því sem er gert 

í dag þar sem námsbækur sem byggja undir formlega þekkingu stýra náminu alltof 
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mikið (Wagner og Dintersmith, 2015). Þannig hrökklast nemendur oft í uppgjöf út úr 

skólakerfinu og samfélagið kveður sinn dóm í kjölfarið. Þeir hefja síðan oft sjálfir 

leitina að þekkingu og hæfni sem þeim finnst að geti komið að gagni og muni nýtast 

þeim í lífinu. Þá sem hafa hugrekki til að velja að yfirgefa aðstæður, vinnu, tengsl eða 

hugmyndir sem hamla þeim á einhvern hátt, mætti nefna brottfara (e. walk outs). Þeir 

ganga til móts við nýjar hugmyndir, nýja einstaklinga og umhverfi sem auðveldar þeim 

að rannsaka og uppgötva nýjar gjafir, nýja möguleika (Wheatley, 2011). Í skólakerfinu 

eru slíkir einstaklingar oft nefndir „drop-outs“ og  fá nemendur í slíkri stöðu oft 

neikvæð viðhorf í samfélaginu. Wheatley hefur bent á að slíkir einstaklingar yfirgefi 

skólann vegna þess að þeir vilja verða námsmenn (e. learners) í stað vanvirkra 

nemenda. Þeir eru drifnir áfram af eigin ástríðu og skipulagi og þrá að byggja upp dýpri 

þekkingu. Mörg slík dæmi eru til um einstaklinga sem hafa farið ótroðnar slóðir, gerst 

frumkvöðlar og skapað heiminum stórkostlegar nýjungar. Mætti þar nefna Jack Ma 

stofnanda Ali Express og Elon Musk stofnanda SpaceX og Tesla.  

Samkvæmt niðurstöðum stórrar, margþættrar rannsóknar á starfsháttum skóla á 

Íslandi við upphaf 21. aldar sem kynnt var árið 2014, kemur m.a. fram í kaflanum um 

kennsluhætti, að mikið ósamræmi er á milli stefnumörkunar stjórnvalda og veruleikans 

inni í skólastofunum, s.s. notkun upplýsingatækni og einstaklingsmiðun náms og 

kennslu. Því miður virðist svo vera hér á landi að þróun kennsluaðferða og breytingar 

á inntaki náms gangi hægt (Ingvar Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, Gunnhildur 

Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014, bls.154). Það er því mikilvægt að þegar 

breytingar eiga sér stað þarf að vera trúfesta við þá sem breytingin hefur áhrif á. Það er 

mikilvægur þáttur í undirbúningi að breytingum að ná til þeirra sem eiga að koma að 

breytingunum og samstilla þá. Þá skiptir miklu máli að byggja upp jákvæð viðhorf strax 

í upphafi fyrir því sem breyta skal. Þá eru meiri líkur á að breytingar festi sig í sessi og 

það álag sem fylgir þeim komi ekki í veg fyrir trúna á það sem verða skal (Rósa 

Eggertsdóttir, 2013). Þegar breyting á aðferðum eða menningu á sér stað í skóla er ekki 

nóg að hún eigi sér stað innan veggja skólans, heldur þarf hún að ná yfir allt 

skólaumhverfið, til foreldra, nærsamfélags og háskóla.  

 

Við þurfum þegna sem eru þjálfaðir í að greina vandamál og finna lausnir á 

þeim, sem þekkja margbreytileikann, eru skapandi og hæfir til samvinnu og 

sjá tilgang náms sem raunverulegan og ákjósanlegan kost í lífi sínu. Við 

viljum þegna sem gera sér grein fyrir að fólk í raunheimum er sjaldnast 



 

 

 
28 

 

þjálfað til að takast á við einföldustu áskoranir og þess vegna þurfa 

nemendur okkar að sjá heiminn sem heild. Vandamál eins og vatns-, matar- 

og orkuskortur eru allsstaðar. Það verður áskorun fyrir þá sterkustu og 

greindustu að finna lausnir og skapa heilbrigði fyrir alla (Schrum og Levin, 

2015, bls. 169). 2 

     

 

2.2 MIKILVÆGI SKAPANDI EINSTAKLINGA OG FRUMKVÖÐLA  

Vandamálið við að skilgreina sköpunargáfuna liggur í sterkum tengslum hennar við 

listir, í hinu flókna eðli sköpunarkraftsins sjálfs. Margir hafa gert tilraunir til móta 

kenningar til að skýra eðli sköpunargáfunnar. Sumir efast um að mögulegt sé að kenna 

skapandi hugsun heldur sjá þeir sköpunargáfuna sem eðlislægan hæfileika einstaklinga 

sem hafi takmarkaðan möguleika á að þroskast í gegnum menntun.  

Í skýrslu sem unnin var fyrir ráðherra mennta- og menningarmála í Bretlandi og 

kom út árið 1999 undir ritstjórn Sir Ken Robbinson, var eitt af markmiðunum að sýna 

fram á að sköpunargáfuna má þjálfa og hvernig hægt væri að gera það í gegnum 

menntun.Í skýrslunni er gengið út frá því að sköpunargáfuna megi nota á öllum sviðum 

mannlegs samfélags, þ.m.t. í listum, vísindum, á vinnumarkaði, í leik og í starfi. Allir 

hafa skapandi hæfileika en á ólíkan hátt. Þegar við finnum okkar skapandi styrkleika 

getur það haft grunvallar áhrif á sjálfsmynd okkar og framgöngu (Robinson og fleiri, 

1999). 

Menntun í frumkvæði og frumkvöðlafræðum hefur aldrei verið mikilvægari en nú. 

Háskólafólk, viðskiptaheimurinn, stjórnmálamenn og aðrir leiðtogar hafa áttað sig á að 

menntun í frumkvöðlafræðum er frumskilyrði þess að skapa samfélög framtíðarinnar 

(Shoeniger, 2017).  

Mikilvægt er að færa nám í frumkvöðlafræðum af jaðrinum og inn í grunnnám 

menntunar á öllum skólastigum. Við höfum öll sterka ástríðu fyrir að njóta frumkvæðis, 

vera í vinnu sem skiptir máli, að á okkur sé hlustað og að eiga þess kost að geta nýtt 

styrkleika okkar til einhvers sem kemur að gagni. Þegar það næst erum við mun líklegri 

                                                        
2 We all want citizents who are skilled at problem identification and problem solving, recognizing 
complexity, and being creative and able to collaborate and who seet he purpose of learning as 
authentic and relevant to their lives. We want citizens who recognize that people in the real 
world are seldom tasked with solving simple challenges, and thus we need our students to seet 
he world as interconnected and interdisciplinary. Problems such as limited resources of water, 
energy, and food are everywhere; finding ways to promote health for all citizens will challenge 
the best and brigtest. 
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til að verða skuldbundin í vinnu, að skilja gildi menntunar, að halda út og þegar allt 

kemur til alls, að blómstra (Shoeniger, 2017). 

Ælta má að skólakerfið þurfi að leggja meiri áherslu á  tengja námsreynslu 

nemandans við vonir hans og þrár. Einn mikilvægasti þátturinn í námi er að finna út 

hvað er ákjósanlegt að læra. Að gefa nemendum kost á að axla ábyrgð á eigin námi ætti 

að hefjast á því að veita þeim möguleikana á að læra það sem þeir vilja læra, fremur en 

þröngva upp á þá námsefni sem er forskrifað af öðrum (Zhao, 2018).  

Börn eru oft skapandi hugsuðir og því er grundvallaratriði að missa ekki sjónar á 

persónulegum hæfileikum hvers og eins, því tapast getur mikill mannauður ef þeir fá 

ekki að njóta sín. Sérhvert barn hefur einstakt, marglaga upplag af kostum, hæfileikum 

og þekkingu sem orðið hafa til af samspili eðlis og uppeldis. Þannig getur barn ekki 

orðið sterkt á öllum sviðum en heldur ekki veikt á öllum sviðum. Barnið er alla jafna 

hæfileikaríkt á sumum sviðum en minna á öðrum. Hefðbundinn menntun beinir sjónum 

að því að þroska hinar veiku hliðar barnsins eða að jafna misræmið á þáttum sem 

ákveðið hefur verið að séu mikilvægastir fyrir námslegar kröfur og hunsa þannig 

styrkleikana (Zhao, 2018). 

Hlutverk og virði sköpunargáfu eru oft vanmetin í skólum og jafnvel litið á hana 

sem óttalegt rugl og vesen fremur en eftirsóknarverðan hæfileika meðal nemenda. Þetta 

viðhorf er mjög sérstakt, því þegar allt kemur til alls er sköpunargáfa sá hæfileiki sem 

þróar líf okkar og bætir lífsgæði. Hún styrkir mannlega hegðun og mennsku og þess 

vegna ætti að kynda undir hana í hverri einustu bekkjardeild (Karwowski, 2010).  

„Það er nóg til af fjármagni og tækni í þessum heimi, en það skortir ímyndunarafl” 

(Roosegaarde, munnleg heimild 29. júní 2017). Hollenski listamaðurinn og 

frumkvöðulinn Daan Roosegaarde er fæddur árið 1979. Hann hefur þróað nýstárlegar 

hugmyndir þar sem blandað er saman hönnun, tækni og nýsköpun til að takast á við 

stærstu vandamál nútímans eins og sóun og mengun en leggur einnig áherslu á upplifun 

og náið samspil manns og náttúru. Eftir reynslu af eigin skólagöngu er hann gagnrýnin 

á skólakerfið og hefur lýst því hvernig hæfileikar hans og ástríða fóru að kvikna þegar 

hann fór að svala eigin forvitni. Sýn hans er á sex meginþætti sem þarf að huga að til 

að skapa hvetjandi námsumhverfi fyrir börn: 

 Að skapa nám sem drifið er af forvitni og nemendur eru þátttakendur í að 

móta eigin framtíð. 

 Að kenna nemendum að vera lausnamiðaðir með því að spyrja fremur 

spurninganar hvað gæti orðið fremur en spurningarinnar hvað er. 
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 Að setja fram raunveruleg vandamál þar sem börn eiga hlut að máli og 

skapa tækifæri til að leita lausna við þeim en ekki svara spurningum sem 

þegar hafa verið fundin svör við. 

 Að ala börn upp í því að vera eilífðarnámsmenn sem eru fúsir að læra af 

mistökum sínum. 

 Að trúa því að börn geti farið fram úr okkar mestu væntingum, ekki vera 

hrædd við hið óþekkta en miklu fremur forvitin. 

 Að kenna börnum að sköpunargáfa og nýsköpunarhæfni eru 

raunverulega í DNA hjá öllum manneskjum. 

 

Oft geta börn með mikla sköpunargáfu skapað ákveðin vandræði innan bekkjarins því 

kennarar eru ekki viðbúnir þeim og stundum koma þeir jafnvel ekki auga á skapandi 

hæfileika þessara nemenda. Sjálfsprottin kenning kennara litast stundum af því að þau 

börn sem fá hæstu einkunnir á prófum séu þau sem eru með mikla sköpunargáfu. Slíkar 

kenningar segja meira til um þekkingarleysi kennarans á sköpunargáfu og jafnframt 

viðhorfum þeirra, neikvæðum eða jákvæðum á henni (Karwowski, 2010). 

Þeir sem eru í forystuhlutverki hafa mikil áhrif á andrúmsloft og menningu skóla 

þegar kemur að skapandi umhverfi og örvun sköpunargáfu. Í öllum tilföllum ætti 

stjórnandinn að byggja upp þannig vinnuaðstæður að sköpunargleði sé viðurkennd. Í 

skapandi umhverfi verður til andrúmsloft frelsis, vellíðunar og ástríðu (Sokol, Gozdek 

og Figurska, 2015). Þegar slíkt andrúmsloft er byggt upp og fest í sessi geta kennarar 

sem ekki hafa áður tileinkað sér skapandi vinnubrögð, stigið fram og opnað á eigin 

sköpunargleði og um leið borið virðingu fyrir nemendum sem hafa ríka sköpunargáfu. 

Þannig verður til lærdómssamfélag þar sem ný menning verður til og hver lærir af 

öðrum skapandi vinnubrögð í námi og kennslu og aukna virðingu fyrir sköpunarkrafti 

barna. 

Skapandi hugsun, áhugahvöt, lausnamiðun, samvinna, samkennd, ábyrgð og 

sjálfstæði ættu því að vera þeir þættir sem við leggjum mesta áherslu á í öllu námi. Börn 

þurfa að fá meira um það að segja hvað þau læra og hvernig. Þegar rætt er um gæði 

menntunar er talað um mikilvægi þess að menntun sé réttlát og sanngjörn og miðuð að 

þörfum hvers og eins, án þess að nokkrum sé mismunað eða að hann sé utan kerfis. 

Þetta er grunnurinn í hugmyndafræði skóla án aðgreiningar. Þetta er áskorun 

skólasamfélagsins um þessar mundir. Það er grundvallaratriði að fjárfesta í skólakerfinu 

á þann hátt að námslegt réttlæti eigi sér stað og enginn sé skilinn eftir. Því er mikilvægt 

að börn fái eitthvað um það að segja hvað þau læra og þátttaka þeirra í ákvörðunum um 

námsefni og námsleiðir er mikilvæg. Ef haldið verður áfram á þann hátt sem verið 
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hefur, með fjölda barna í bekk með einum kennara, fastan tímaramma og námsefni sem 

ekki höfðar til nemenda, er fátt hægt að gera. En ef samtalið um þróun skólastarfs með 

meiri þátttöku barna í allri ákvarðanatöku getur farið fram, er líklegra að börnum líði 

betur og árangur náist (Sahlberg, 2017). Börn sem eru á yngstu skólastigum nú (2018) 

er fólkið sem verður að takast á við áleitnustu áskoranir heimsins um miðja öldina.  

Umhverfi barna í dag er flóknara og áskoranir í daglegu lífi mun fleiri en áður en 

það er líka samfélag tækifæra. Eitt er öruggt, við búum við stöðugar breytingar og það 

getur komið niður á félagslegri einingu samfélagins. Samanburður er mikill og áreitin 

allsstaðar (Inga Dóra Sigfúsdóttir, munnleg heimild, 3. febrúar 2017). Internetið er stór 

hluti af lífi barna og óendanlegt magn upplýsinga sem flæðir inn í líf þeirra. Hæfni til 

að skilgreina sannleikann, vinsa úr það sem ekki stenst og ekki síst getan til að greina 

á milli er mikilvægur þáttur í menntunni. Skilgreindar námsgreinar með fyrirfram 

ákveðnu námsefni er þó það fyrirkomulag sem þekkist í flestum skólum. Í heimi sem 

telur meira en sjö milljarða íbúa, er ljóst að við höfum ekki öll sömu hæfileikana og 

sömu hæfnina fyrir sama starfið. Sömuleiðis geta stöðluð viðmið um hæfni aldrei 

hentað öllum í heimi þar sem þarfir einstaklinganna eru ólíkar. Í heimi breytinga sem 

eru á ógnarhraða á flestum sviðum, er ómögulegt að setja stöðluð viðmið um hæfni og 

þekkingu fyrir störf sem hafa í dag ekki verið uppgötvuð. Að styrkja þannig börn í rétti 

þeirra til að öðlast meira sjálfsforræði í að velja hvað þau vilja læra fremur en að 

þröngva upp á þau því sem aðrir telja að þau þurfi að læra, er nauðsynlegt til að þroska 

skapandi frumkvöðla á tímum alþjóðavæðingar (Zhao, 2012, bls. 238). 

 

2.3 NÁMSMAT 

Áherslur á ytra mat skólastarfs með samræmdum, stöðluðum prófum sem hönnuð hafa 

verið langt fyrir utan skólastofuna, hafa mögulega dregið úr notkun námsmats sem fer 

fram inni í skólastofunni sem framkvæmt er af kennurum sjálfum í návígi við 

vettvanginn og ætla mætti að væri réttmætara.  

Námsmat sem gert er af nemendum sjálfum (e. self-assessment) er einnig 

mikilvægur þáttur í samstarfi kennara og nemenda þar sem viðhorf þeirra í námsmatinu 

getur endurspeglað og gefið mikilvægar upplýsingar um það sem gert er í skólastofunni 

(Sahlberg, 2017).  

Ljóst er að þeir sem stýra skólakerfum nútímans og móta stefnur um þau þurfa að 

horfa til mikilvægra samfélagsbreytinga. Þegar samræmd próf nokkrum sinnum á 
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skólagöngu barna eru orðinn fastur liður og sjálfsmynd nemenda, kennara, skóla, 

samfélaga og jafnvel landa mótast af útkomu þeirra, þá er tími kominn til að endurskoða 

matsaðferðir í skólastarfi (Wagner og Dintersmith, 2015). 

 Þörfin fyrir slíkan samanburð er ekki lengur nauðsynleg, heldur á áherslan að vera 

á hvern einstakling, að árangur sé metinn út frá honum sjálfum og framvindu hans 

miðað við tiltekin hæfniviðmið. Þau hæfniviðmið þarf að skilgreina út frá 

samfélagsþróun og vinnumarkaði.  

Upplýst námsmat (e. informed assessment)  hefur í gegnum söguna verið lykilinn 

að því að kanna hvort nemandinn hefur náð valdi á mikilvægri hæfni og merkingarbærri 

þekkingu. Það mat byggði á tilteknum gildum eins og trausti, persónulegum tengslum 

en einnig tengslum milli mats og tilgangs og með notkun staðreynda.   

 

Í dag er mat í skólum orðið hinn bitri óvinur náms. Það er að afbaka stefnu 

skóla. Það er að gera út af við forvitni og áhugahvöt. Það dregur úr 

fagmennsku okkar bestu kennara. Námsmat í skólunum er orðið ein stærsta 

ógnun við þjóðaröryggið þegar til lengri tíma er litið (Wagner og 

Dintersmith, 2015, bls. 206). 3 

 

Ef sátt ríkir um að árangur menntunar felist í árangri nemenda og þá um leið árangri 

skóla, þarf að spyrja um hvers konar markmiðum og árangri skólarnir eiga að ná. 

Einkum og sér í lagi á tímum þar sem aðrar samfélagsstofnanir eiga í erfiðleikum með 

að virka til fulls, er hættan sú að skólakerfið lendi í miklu álagi þegar þeir eru farnir að 

setja sér fleiri og fleiri markmið. Má til dæmis nefna þegar fjölskyldur eru ekki lengur 

færar um að ala börn upp við samfélagslega viðurkennd markmið, er gert ráð fyrir að 

skólarnir taki við þeirri ábyrgð jafnvel þó ljóst sé að skólakerfið eitt og sér geti aldrei 

breytt lífi barna (Reynolds ofl., 1996). 

Skólar sem kenna börnum að ná prófum munu ekki skila þeim þeirri félagslegu 

færni og þeirri frumkvöðlafærni sem þau þurfa að öðlast til að dafna í starfi. Og jafnvel 

þó skólar nái markmiði sínu þá kunna nemendur að missa af tilganginum. 

Megináherslan á menntun í alþjóðlegu samhengi hefur verið að koma fleiri börnum í 

betri skóla. Á næstu áratugum þarf áherslan hins vegar að breytast, það þarf að vera 

fullvissa fyrir því að börn sjái gilda ástæðu til að læra. Mörg börn eiga þess ekki kost 

                                                        
3 Today, assessment in our schools has become the bitter enemy of learning. It is perverting the 
school agenda. It is killing curiousity and motivation. It is driging our best teachers from the 
profession. Assessment in our schools has become the single biggest threat to our nation´s long-
term national security. 
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að fara í skóla, en jafnmörg börn eru í skóla en læra hins vegar of lítið (Leatbeater, 

2012, bls.25).  

 Umræðan um sjálfsákvörðunarrétt barna í námi er ekki ný af nálinni og nægir þar 

að nefna hugmyndafræði Sudbury skólanna þar sem nemendur hafa fullkominn 

ákvörðunarrétt í eigin námi. Í hugmyndafræðinni um sjálfsákvörðunarréttinn (e. self-

determination) er gert ráð fyrir að eðlislæg kveikja sé undirbygging grundvallar 

sálfræðilegra þarfa fyrir sjálfræði og eigin hæfni. Þörfin fyrir sjálfsforræði vísar til 

reynslunar um sjálfvalda hegðun, s.s. þegar nemendur verja tíma og krafti í eigið nám 

og þegar þeir upplifa sig fullnægða þegar þeir ráða við að mæta áskorunum í náminu 

(Niemiec og Ryan, 2009). Sjálfsforræði nemenda getur verið stutt smávægilega af 

kennaranum og jafnvel örlitlum þrýstingi kennarans inn í bekknum. Kennarinn styður 

við hæfni nemandans með því að ögra honum og veita honum tækifæri til að prófa sig 

áfram og auka fræðilega þekkingu sína. Jafnframt veitir kennarinn nemandanum 

aðgang að tólum og tækjum eftir þörfum og veitir honum endurgjöf (Niemiec og Ryan, 

2009).  

 

2.4 ÞÖRF ATVINNULÍFS FYRIR SKAPANDI HUGSUN 

Innan OECD hafa sköpun og gagnrýnin hugsun verið skilgreind sem grunnur 

nýsköpunar og lykillinn að vexti og vellíðan innan ríkjanna. Á vegum CERI (Centre 

for Educational Research and Innovation) er nú unnið að stórri rannsókn í 11 löndum 

til að þróa námsmat tengt sköpun og skapandi hugsun (Vincent-Lancrin, 2018). Þar er 

m.a. verið að þróa matstæki sem aðstoða kennara við að meta hversu skapandi 

kennsluaðferðir eru notaðar innan kennslustofunnar og hvernig kennarar þjálfa 

nemendur í sköpun og skapandi hugsun. Markmiðið er að hafa mat á skapandi hugsun 

nemenda sem hluta af PISA (e. Programme for International Student Assessment) 

könnuninni árið 2021.  

Að vera skapandi er eins konar ferli þriggja þátta. Ímyndunaraflið er fyrsti 

þátturinn, þar sem við sjáum fyrir okkur eitthvað sem enn er ekki orðið. Næsti þáttur er 

sköpunin, þar sem við metum virði hugmyndarinnar og þriðji þátturinn er nýsköpunin 

þar sem við komum hugmyndinni í framkvæmd (Robinson, 2011). 

 

Kennarar þekkja best mikilvægi mannlegrar uppgötvunar hvers einstaklings, 

gildi persónulegra samtala við nemendur, og uppbyggjandi endurspeglun á 
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því sem fer fram inn í kennslustofunni. Stöðluð próf eða viðhorfskannanir 

geta hjálpað til að greina almenn viðhorf eða tilhneigingu, en þau eru aldrei 

nýtileg til að svipta hulunni af djúpstæðum leyndarmálum eða kennslu- og 

uppeldisfræði. Þess vegna er söfnun minni upplýsinga (e. small data) 

mikilvægt tæki til að finna út hvað virkar best og hvað alls ekki í skólanum 

Sahlberg, 2017)4.  

 

     

Í dag kallar atvinnulífið eftir frjóum, skapandi einstaklingum sem geta búið til ný störf, 

mótað skynsamlegar stefnur, áhrifamikil viðskiptamódel, og mikilvæga þjónustu í þágu 

almennings. Þetta eru skapandi einstaklingarnir sem af forvitni leita svara, ímynda sér 

og velta hlutum fyrir sér. Þetta eru einstaklingarnir sem hugsa út fyrir boxið og eru færir 

um að koma með bestu lausnirnar. Þeim er ómögulegt að skipuleggja sig, vinna 

samkvæmt fyrirfram ákveðnum kerfum eða stöðlum. Þeir verða að fá tækifæri til að 

rannsaka, gera tilraunir og slæpast. Þeir eiga ekki að vera dæmdir eftir hefðbundnum 

viðmiðum, mati eða prófum. Þeir þurfa sjálfræði og frelsi (Zhao, 2012, bls.238). 

Þegar litið er á íslenskar aðstæður virðist sem skólakerfið sé ekki að mæta þörfum 

allra eins og hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar gerir ráð fyrir. Aukin vanlíðan 

barna með kvíða og þunglyndi og alþjóðlegur samanburður í PISA, okkur í óhag, eru 

m.a. dæmi um það. Þetta er einnig að gerast í mörgum öðrum löndum. Mörg skólakerfi 

hafa verið svo upptekin af alþjóðlegri samkeppni í menntun og fræðilegri þekkingu að 

þau hafa í raun aftengt skóla og lífið fyrir utan þeirra (Zhao, 2012, bls.253). 

Sýnt hefur verið fram á að aukin þátttaka og aukin áhrif nemenda á skólastarf sé 

mikilvægur þáttur í árangri einstaklinga og skólastofnana. Raunverulegar umbætur geta 

orðið ef samstarf milli nemenda og skólastjórnenda og kennara er uppbyggjandi og á 

nemendur hlustað. Þá er ekki nægilegt að leita eingöngu eftir skoðunum nemenda 

heldur að þeir séu hafðir með í ráðum til enda mikilvægra ákvarðana (Þóra Björk 

Jónsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013). Samráð er því ekki það sama og þátttaka. 

Nemendaþátttaka er mikilvæg í einstaklingsmiðuðu námi og hafa fleiri sérfræðingar 

bent á það (Hargreaves, 2006). 

 

                                                        
4 Teachers know the importance of human observations, face-to-face conversations and critical 
reflections in making sense of what goes on in classrooms. Standardized tests or opinion surveys 
may help to identify some general trends, but they are not able to reveal deeper secrets of 
pedagogy. Therefore, small data can be a good tool to find out what works best and why in 
schools. 
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2.5 ÞÚSALDARKYNSLÓÐIN 

Bent hefur verið á að helstu áskoranir skólasamfélagsins á næsta áratug séu þrír þættir: 

fjölmenningarsamfélagið, andlegt heilbrigði og samskipti við heimilin (Breakspear, 

munnleg heimild 18. apríl 2018). Eftir því sem heimurinn hreyfist hraðar kalla fyrirtæki 

og stofnanir eftir fleira fólki sem getur hugsað á skapandi hátt, á auðvelt með samskipti 

og kann að vinna í teymum, fólki sem er sveigjanlegt og fljótt að tileinka sér nýja hluti 

(Robinson, 2011). Það skiptir máli að skólinn horfi til þarfa vinnumarkaðarins og 

þeirrar þekkingar og hæfni sem einstaklingar þurfa að búa yfir þegar þeir verða 

þátttakendur þar.  

Til skilgreiningar hefur þúsaldarkynslóðinni gjarnan verið skipt í X, Y og Z hópinn 

(Tulgan, 1995, 2013). Einstaklingar sem fæddir eru eftir árið 1990 teljast til 

síðastnefnda hópsins. Þetta eru einstaklingarnir sem hafa á tíma sínum á vinnumarkaði 

upplifað efnahagslegt óöryggi og ófrið í heiminum. Þetta eru einstaklingarnir sem hafa 

miklar efasemdir um framtíðina og eru áhyggjufullir yfir líðandi stund. Þeir hafa 

hófsamari væntingar og eru mun varkárari en sá hluti þúsaldarkynslóðar sem tilheyrir 

X og Y hópnum (Tulgan, 2013). Það eru einkum fimm þættir sem einkenna þennan hóp 

samkvæmt skilgreiningu Tulgan. Í fyrsta lagi er þetta hópurinn sem fæddist inn í heim 

upplýsingatækninnar og sér því möguleikana á samskiptum við hvern sem er og hvar 

sem er í gegnum internetið. Kröfurnar um tæknilausnir eru miklar. Í öðru lagi skipta 

persónulegar tengingar mun meira máli en áður. Í þriðja lagi mun Z kynslóðin upplifa 

meira bil milli faglærðra og ófaglærðra en nokkru sinni fyrr, ekki síst með tilliti til 

tæknilæsis. Krafan er mikil um fjárfestingu í tæknimenntun, skilgreindar vinnuvenjur, 

hæfnina til alþjóðlegra samskipta og gagnrýna hugsun. Í fjórða lagi hefur Z kynslóðin 

mikla alþjóðlega þekkingu í gegnum internetið en er þó líklegri til að sýna minni 

ævintýraþrá vegna tenginga sinna á netinu. Lykillinn að því að tengja þessa kynslóð 

eigin umhverfi er stöðugt áreiti um samskipti við nærsamfélagið. Fimmti þátturinn sem 

einkennir þennan hóp er fjölbreytileikinn og skilningurinn á mikilvægi hans. Þetta er 

fólkið sem skilgreinir sig ekki út frá fyrirfram gefnum staðalímyndum heldur er mun 

líklegra til að blandast og tengjast á fjölbreytilegan máta (Tulgan, 2013).  

Það er ljóst að mikilvægi menntunar fyrir hæfni til þátttöku á vinnumarkaði skiptir 

miklu máli þegar heildarmyndin er skoðuð. Í stórri, nýlegri könnun sem gerð var meðal 

17 þúsund vísindamanna frá rúmlega 100 þjóðlöndum sem starfa við 

Alþjóðarannsóknarstofnunina CERN í Sviss þar sem meðalaldurinn var 25 ár, kom 
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fram að mikilvægasta hæfni sem þeir töldu sig hafa öðlast  í rannsóknarstarfi sínu hjá 

CERN var greiningarhæfni, gagnrýnin hugsun, alþjóðasamstarf, samskiptahæfni, 

þátttaka og sveigjanleiki (Gianotti, 2018). Aðeins hluti þessa hóps hélt áfram formlegu 

vísindastarfi hjá CERN en hinir starfa að miklu leyti á almennum vinnumarkaði hjá 

einkafyrirtækjum jafnt og stofnunum vítt og breytt um heiminn. 

Námið og inntak þess þarf að taka mið af helstu áskorunum í náinni framtíð og 

þjálfa börn til að takast á við þær. Nægir þar að nefna breytingar umhverfisþátta, hvort 

sem þær eru efnahagslegar, lýðræðislegar, á alþjóðavísu, innan ríkja eða hafa áhrif á 

einstaklinga (UNESCO, 2016, bls. 24). Samt sem áður nær formleg menntun ekki til 

allra. Að læra, skapa aukna vitund og byggja upp hæfni til að bregðast við og 

framkvæma, getur gerst í gegnum menntun sem er byggð á virku samstarfi almennings 

og nánasta umhverfis (UNESCO, 2016, bls.35). Símenntun (e. lifelong learning) getur 

þannig hjálpað einstaklingum að lifa sjálfbæru lífi ævina út. 

Aðferðafræði samræðunnar, samvinnunnar, forvitninnar, teymisvinnunar og 

skapandi frumkvöðlahugsunar ættu því að vera grunnurinn í öllu námi.  

 

2.6 UMHVERFISMENNTUN Í ÍSLENSKUM SKÓLUM 

Einn af grunnþáttum menntunar í aðalnámsskrá frá árinu 2011 er sjálfbærni. En þar 

segir m.a.: 

Menntun til sjálfbærni miðar að því að gera fólki kleift að takast á við 

viðfangsefni sem lúta að samspili umhverfis, félagslegra þátta og efnahags í 

þróun samfélags (Aðalnámsskrá grunnskóla, 2011, bls. 19).  

 

 

Hugtök sem tengjast hugmyndinni um sjálfbærni eru okkur almennt ekki töm, þó góðir 

hlutir gerist hægt. Margir íslenskir skólar hafa mótað sér sérstaka umhverfisstefnu og 

birt hana í skólanámsskrá sinni: 

 

Markmið umhverfismenntar í skólanum er að efla þekkingu, skilning og 

virðingu fyrir umhverfi og náttúru. Að hver einstaklingur spyrji hvað hann 

geti gert til að stuðla að sjálfbærri þróun. Vinnubrögð og hegðun leiði til þess 

að við höfum jákvætt viðhorf til umhverfisins, berum virðingu fyrir því og 

finnum farsælar lausnir á vandamálum sem steðja að. Til að ná þessum 

markmiðum fylgjum við sjö skrefum grænfánaverkefnisins hjá Landvernd 

og höfum sett okkur umhverfisreglur (Skólanámsskrá Síðuskóla, 2016). 

 

 



 

 

 
37 

 

Grunnskólinn á Hólmavík hefur sett sér umhverfisstefnu, kynnt áherslur og birtir hana 

á heimasíðu sinni. Skólinn leggur áherslu á 

 

að nemendur læri gildi þess að ganga vel um náttúruna og umhverfi sitt, 

að draga úr sóun verðmæta og nýta vel auðlindir jarðar, 

að endurnýta og endurvinna eins og kostur er, 

að auka umhverfisvitund nemenda, foreldra og starfsfólks. 

 

Skólinn hefur jafnframt sett fram leiðir til að ná markmiðum sínum, sem eru að ganga 

vel um náttúruna og umhverfið, nýta það og njóta, að hlúa að því og rækta. Einnig að 

fara vel með auðlindir jarðarinnar í anda sjálfbærrar þróunar, nota minna, endurvinna 

og endurnýta það sem hægt er, sem og að minnka mengun. Að síðustu að bæta 

umhverfisvitund nemenda, foreldra og starfsmanna skólans (Landvernd, 2018).  

Margir íslenskir skólar hafa gerst Grænfánaskólar, en það eru skólar sem hafa sett 

sér stærri markmið um menntun í sjálfbærni og að auka vitund nemenda um umhverfið. 

Verkefnið er alþjóðlegt en þar skrifa skólar undir að vinna samkvæmt skýrri áætlun í 

sjö skrefum sem svo eru endurmetin reglulega. Skólar eru því undir eftirliti um hvort 

þeir fylgja áætluninni og þurfa að viðhalda vinnubrögðum til að halda réttindum sínum 

í að geta kallast Grænfánaskólar (Landvernd, 2017).  

Nemendur sem fá góða menntun í sjálfbærni læra einnig að takast á við margvísleg 

álitamál og ágreiningsefni og starfshættir skólans eru samofnir þeirri hugmyndafræði. 

Nú eru starfandi um 51.000 þátttakendur í heiminum á öllum skólastigum í 69 löndum 

(Eco-schools, 2018). 

  

2.7 MENNTUN FYRIR MANNKYN OG JÖRÐ 

„Það verða engin störf á dauðri jörð“. Þessi áhrifamiklu orð eru höfð eftir John Evans 

aðalritara ráðgjafahóps efnahags- og þróunarstofnunar Evrópu, OECD. Þau 

endurspegla áhyggjur sérfræðinga af stöðu jarðarinnar sem búsetustaðar mannkyns og 

hvað ber að gera til að sporna við þeirri gereyðingu sem er að eiga sér stað af manna 

völdum (Evans, 2015). 

Umræðan um menntun á 21. öld og innihald hennar er nátengt umræðunni um 

sjálfbæra þróun. Í maí árið 2015 komu saman í Incheon í Suður-Kóreu á alþjóðlegri 

ráðstefnu um menntun um 1600 hundruð einstaklingar frá 160 þjóðlöndum til að ræða 

með hvaða hætti mætti tryggja heildstæða, sanngjarna gæðamenntun fyrir allt mannkyn 



 

 

 
38 

 

og símenntun ævina út, til ársins 2030. Æðsta markmiðið er að að tryggja að enginn 

verði útundan. Í viðamikilli skýrslu sem gefin var út í kjölfar ráðstefnunnar má sjá 

tillögur um megin áherslur í menntun fram til ársins 2030.  

Skýrslan er einnig mikilvægur leiðarvísir fyrir alla þá sem koma að stefnumótun 

og uppbyggingu menntunar um allan heim. 

Í henni eru þrír meginþættir lagðir til grundvallar. Í fyrsta lagi er knýjandi þörf fyrir 

nýja nálgun í menntun barna. Í öðru lagi er áherslan á sjálfbæra þróun og langtíma 

markmið þar að lútandi, enda ef ekkert verður að gert mun það draga úr árangrinum í 

að minnka fátækt, útrýma hungursneyð, bæta heilsu, auka kynjajafnrétti, valdefla 

konur, auka framleiðslu í anda sjálfbærrar þróunar, almennu jafnrétti og fleira. Í þriðja 

lagi þarf að breyta í grundvallaratriðum hvernig við hugsum um menntun og hlutverk 

hennar í almennri velferð og alþjóðlegri þróun. Nú, meira en nokkru sinni fyrr, er það 

á ábyrgð menntunar að hafa réttu áherslurnar, viðhorfin og hegðunina til að leiða til 

betri lífsgæða (Bokova, 2016).  

Í skýrslunni er fullyrt að menntun og símenntun ævina út geti stutt við markmið 

sjálfbærrar þróunar á að minnsta kosti tvennan hátt.  

Í fyrsta lagi með því að leggja áherslu á öfluga læsiskennslu í víðtækum skilningi 

með sérstaka áherslu breytingar í hegðun og viðhorfum fólks, þar sem miðlun 

þekkingar er lykilinn að því að hafa áhrif á hegðun einstaklinga, samfélaga og heimsins 

alls. Þetta tekst best þegar náðst hefur samkomulag um sameiginleg gildi, viðhorf og 

hegðun fólks t.d. til matarsóunar og orkuneyslu. Í öðru lagi er svo áherslan á áhrif, hæfni 

og þátttöku almennings þar sem sýnt er fram á að menntun getur stutt við gagnrýna 

hugsun, þekkingu og öflun upplýsinga þannig að hægt sé að finna réttu lausnirnar með 

samstarfi og þróun aðferða (GEMR, 2016, bls.11).  

Í skýrslunni er sérstaklega bent á uppbyggingu menntunar á vanþróuðum svæðum 

(GEM, 2016, bls.98) þar sem aukin pólitísk þátttaka, til að mynda stúlkna, getur haft 

mikil áhrif til breytinga fyrir tiltekin svæði eða lönd. Pólitísk þátttaka krefst þekkingar 

og skilnings. Því eru menntaðir einstaklingar líklegri til að þekkja staðreyndir og 

lykilþætti sem snúa að pólitískum stjórnkerfum.  

 

Við viljum sjá breytingar. Og menntun er eina leiðin sem ég sé til þess að 

efla konur. Og það er ekki eins manns verk. Allir hafa hlutverki að gegna í 

því verkefni hvort sem það eru stjórnmálin, hagmunasamtök, 

viðskiptaheimurinn eða einstaklingar (Yousafsai, 2018).  
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Víða í þróunarlöndum hafa verið búin til námsframboð fyrir stúlkur til valdeflingar og 

í kjölfarið hafa komið fram vísbendingar um að þátttaka þeirra hafi leitt til aukins áhuga 

á menntun, aukins lesturs dagblaða og meiri þekkingar á ríkjandi stjórnskipulagi. Betri 

menntun getur hjálpað einstaklingum við að efla gagnrýna hugsun og efla þá til þátttöku 

í alls kyns pólitískum viðburðum, ekki eingöngu kosningum, til að halda stjórnvöldum 

við efnið. Hún getur einnig styrkt við raddir minnihlutahópa, ekki síst kvenna (GEMR, 

2016, bls.99).  

 

2.8 LÝÐRÆÐISMENNTUN 

Hugmyndin um lýðræði í skólastarfi og virka þátttöku nemenda um ákvarðanir innan 

skólans eru sannarlega ekki nýjar af nálinni. Einn þekktasti skólamaður fyrri hluta 

síðustu aldar, sálfræðingurinn og menntafrömuðurinn John Dewey (1859-1952) setti 

fram með nokkuð byltingarkenndar hugmyndir um nám og kennslu þegar hann stofnaði 

skóla í tengslum við kennslufræðideild háskólans í Chicago árið 1896. Það gerði hann 

í þeirri viðleitni að prófa nýjar hugmyndir um nám og kennslu. Hann vildi hverfa frá 

hefðbundinni aðferð við að setja fyrir, læra og þylja en í stað væru börnin látin vinna 

sem mest saman í hóp að lausnum verkefna og kennarinn var þá í hlutverki 

leiðsegjandans. Dewey leit á skólann sem smækkaða mynd af samfélagi sem átti að 

grundvallast á lýðræðislegum samskiptum. Hlutverk kennarans var að örva börnin til 

hugsunar á því sem þau voru að gera og spyrja spurninga sem leiddu til þess að nám 

átti sér stað (Dewey, 1896). Hugmyndir Deweys hafa verið grundvöllur að þeirri 

hugmyndafræði lýðræðislegrar hugsunar í skólastarfi sem æ síðan hefur verið að þróast.  

 

Skólastarf sem byggir á hugmyndum um lýðræði hefur á að skipa kennurum 

sem eru í hlutverki hlustenda og fræðara. Þeir eru virkir þátttakendur í námi 

barnanna, virkir í mótun verkefna og vinnulags, þannig að áhugi bæði 

nemenda og kennara sé virkur. Þeir greina og túlka það sem fer fram, hlusta 

og hvetja og styðja við vinnu barnanna. (Guðrún Alda Harðardóttir og 

Baldur Kristjánsson, 2013, bls. 7). 

  

Lýðræði er mikilvægt á vettvangi skólans. Í fyrsta lagi þurfa skólar að taka 

mið af því að barna og ungmenna bíður að taka þátt í lýðræðissamfélagi og 

því er mikilvægt að börn læri um þess háttar samfélög. Í öðru lagi þurfa 

skólar að taka mið af því í öllum starfsháttum að borin sé virðing fyrir 

manngildi hvers og eins. Gert er ráð fyrir því að börn og ungmenni læri til 

lýðræðis með því að læra um lýðræði í lýðræði (Aðalnámsskrá grunnskóla, 

2011, bls. 21). 
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Hér er skýrt kveðið á um hlutverk skólans í kennslu í lýðræðislegri hugsun. Þess vegna 

er mikilvægt að hjálpa kennurum og fræða þá um fjölbreyttar aðferðir til að hlusta á 

raddir barna og veita þeim aðgang að ákvarðanatöku sem hefur áhrif á þau sjálf. Nám 

er einn mikilvægasti áhrifaþátturinn í lífi barna á leik- og grunnskólaaldri. Ýmsar 

aðferðir hafa verið þróaðar til að meta og auka þátt barna í ákvarðanatöku í skólum. 

Áhersluna á sjónarmið nemenda má raunverulega rekja til aukinnar athygli á 

réttindi barna til allskyns lífsgæða. Slík réttindi hafa verið staðfest með 

alþjóðasamningum eins og barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem samþykktur var á 

Allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna 20. nóvember 1989. Aðildarríkjum er skylt að 

vinna samkvæmt sáttmálanum. Ísland fullgilti samninginn 28. október 1992 en hann 

var síðan endanlega lögfestur á Alþingi árið 2013. Árið 2015 var hrundið af stað á 

vegum UNICEF á Íslandi og Umboðsmanns barna verkefninu Barnvænt sveitarfélag 

og var Akureyri fyrsta sveitarfélag á Íslandi til að skrifa undir skuldbindingu (?) um að 

fylgja líkaninu eftir. (barnvaensveitarfelog.is). Hugmyndafræðin byggir á verkefninu 

Child Friendly Cities sem þróað hefur verið undir hatti UNICEF þar sem sveitarfélög 

af öllum stærðum geta unnið eftir tilteknu módeli (childfriendlycities.org) sem beinir 

athyglinni sérstaklega að börnum og tilveru þeirra í samfélaginu. 

Á Íslandi er stór hluti þeirra samfélagsþátta sem snúa að börnum á hendi 

sveitarfélaga og því mikill árangur að hefja vinnu við innleiðingu viðmiða fyrir 

barnvæn sveitarfélög eins og kveðið er á um í verkefninu. 

Verkefni sveitarfélaganna er að hlusta á raddir barna þegar ákvarðanir eru teknar 

um ýmis mál og ábyrgð þeirra á öryggi barna í umhverfinu, skyldum við þau og að 

þörfum þeirra sé mætt. Þau réttindi snúa m.a. að menntun og heilbrigði, öruggum 

leiksvæðum, þátttöku í menningarstarfi, kröfunni um heilbrigt umhverfi og fleira. 

Fyrsta spurning í öllum ákvarðanatökum sveitarfélagsins ætti því að vera er það best 

fyrir barnið? 

En hvernig er best að hleypa börnum að borðinu í ákvarðanatöku, t.d. í skólastarfi? 

Það getur verið mikil ögrun. Með því er ekki eingöngu átt við að barnið tjái sig heldur 

að viðhorf þeirra geti haft raunveruleg áhrif. Ýmislegt bendir til þess að slík breyting 

sé erfiðari í framkvæmd en kann að virðast í fyrstu (Guðmundur H. Frímannsson, 

2013).  
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Bandaríski femínistinn, menntunarfræðingurinn og heimspekingurinn Nel 

Noddings gaf árið 2013 út bókina Education and democracy in the 21st century. Í 

bókinni veltir hún fyrir sér innihaldi náms á þessari öld og hvernig nám þarf að 

grundvallast á þeim lýðræðislegu verkefnum sem birtast bæði í einkalífi og í 

samfélögum. Áhersla á samstarf kallar jafnframt á áherslu á samskipti í formi samtals, 

og samtal kallar bæði á hlustun og tal. Ef við viljum að nemendur okkar muni standa 

sig bæði sem námsmenn og sem virkir, skapandi samfélagsþegnar, þurfum við að styðja 

þá til að ná góðum tökum á móðurmálinu. Besta leiðin til þess er að nemendur eigi 

djúpt, innihaldsríkt samtal við kennara sína, ekki eingöngu tungumálakennara, heldur 

alla kennara. Það þjálfar nemendur í gagnrýninni hugsun. Virk hlustun og þátttaka í 

innihaldsríkum samræðum er mikilvæg á öllum stigum mannlegrar tilveru, í einkalífi, 

í starfi, í stjórnmálum og á alþjóðavísu. (Noddings, 2013, bls.10). 

 

2.9 GREININGARÁRÁTTA 

Ástæða er til að hafa hafa áhyggjur af því að 25-28% barna í íslenskum skólum eru með 

einhverskonar greiningar. Jafnvel hefur verið gengið svo langt að segja að verið sé að 

„klínikvæða“ skólana. Samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands frá árinu 2015 fór 

um 1,14 kest. á viku pr. nemanda í sér- og stuðningskennslu í íslenskum skólum og 

hefur farið stigvaxandi frá árinu 2004 en þá var meðaltlið 0,14 kest. Þá hefur fjöldi 

stuðningsfulltrúa tvöfaldast frá árinu 2000 en þeir voru þá tæplega 400 en voru árið 

2015 orðnir tæplega 800 (Trausti Þorsteinsson og Rúnar Sigþórsson, munnleg heimild, 

3. nóvember 2017). Getur verið að það sé vegna þess að skólinn er ekki að mæta 

börnum nútímans og kennsluhættir sem mest ráða för henta börnunum ekki lengur? 

Niðurstaðan verður þá sú að það sé eitthvað að börnunum frekar en að skólakerfinu og 

þeim kennsluháttum sem viðhafðir eru. 

 

Formleg greining er mikilvæg þegar kemur að því að meta fötlun nemanda 

en ekki þegar kemur að því að meta kennslufræðilegar þarfir hans (Trausti 

Þorsteinsson, munnleg heimild, 28. maí 2016). 

 

Þá hefur komið fram að heilbrigðiskerfið hefur lýst því að árið 2020 gæti þunglyndi og 

kvíði orðið eitt helsta heilbrigðisvandamál vestrænna þjóða. Skólakerfið þarf að verða 

þátttakandi í að leita lausna við þeim vaxandi vanda. Mikilvægt er að spyrja hvað 

skólakerfið geti gert til að mæta þörfum þeirra barna sem sjá ekki tilgang í því að fara 
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í skóla og upplifa kvíða og jafnvel þunglyndi í lífi sínu. Að geta miðað nám að hverjum 

nemanda sem tekst á við slíkar áskoranir skiptir miklu máli. Nemendamiðað nám (e. 

student-centered learning) er eins konar regnhlíf margra þekktra kennsluaðferða, s.s. 

verkefnamiðaðs náms (e. project-based learning), persónumiðaðs náms (e. personalised 

learning) og félags- og tilfinningatengds náms (e. social-emotional learning). 

Nemendamiðað nám gerir nemandanum kleift að stjórna eigin námi, hámarka sína eigin 

möguleika og þróa hæfni til að öðlast fræðilega þekkingu til að leysa raunveruleg 

vandamál á áþreifanlegan hátt (Nair, 2017).  

Horfa þarf til aðstæðna í skólanum og hvernig mögulegt er að mæta ólíkum þörfum 

nemenda, ekki síst í skapandi greinum. Hefðbundið námsskipulag þar sem 

skóladeginum er skipt upp í 40-45 mínútna hluta er gagnvirk leið til að afgreiða 

námskrá og að komast yfir námsefnið, en ekki góð leið fyrir raunverulegt nám sem er 

metið af sannri skuldbindingu nemandans og djúpum skilningi hans á viðfangsefninu 

(Nair, 2017). 

Þá eru hefðbundnar skólabyggingar oft ekki til þess fallnar að mæta markmiðum 

nemendamiðaðs náms. Það kemur ekki á óvart þar sem eldri skólabyggingar voru ekki 

hannaðar til að þjóna nútímaaðferðum í kennslu og námi. Eldri byggingar geta jafnvel 

hindrað möguleikanna á 21. aldar kennsluaðferðum (Nair, 2017). 

 

2.10 BREYTTAR ÁHERSLUR – BETRI FRAMTÍÐ 

Hér hefur verið vísað til rannsókna og viðhorfa sérfræðinga varðandi mikilvægi 

menntunar í þágu betri heims og helstu áherslur í menntun. Enginn vafi leikur á að 

mikilvægt er að breyta áherslum í skólakerfinu, nánast umbylta því, til að mæta betur 

þörfum nemenda og missa ekki sjónar á þeim mannauði sem býr í hverjum og einum. 

Áherslur á stöðlun og samanburð á þekkingu eru í dag ekki lykilatriði, heldur þarf 

áherslan að vera á að skólarnir skili af sér einstaklingum sem eru hæfir til að takast á 

við nýjar áskoranir, byggja á eigin styrkleikum, eru ábyrgir, ástríðufullir, hæfir til 

samvinnu og samskipta, eru skapandi og hamingjusamir. Lausnaleit við stórum 

áskorunum eins og umhverfisvanda, flóttamannavanda, fátækt og ójöfnuði þarf að rata 

inn í skólakerfin og börn þurfa að fá bæði þekkingu og skilning á þeim áskorunum. Það 

verður best gert með skapandi áherslum í námi og stuðningi við að læra aðferðafræði 

lausnaleitar í sínu daglega lífi. 
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Mikilvægt er að þróa nýjar leiðir til að gefa nemendum meiri möguleika á því að 

velja hvað þeir vilja læra og horfa mun meira til þeirrar staðreyndar að nemendur munu 

í framtíðinni vinna störf sem ekki eru enn til í dag. Því þarf hæfni þeirra til sköpunar, 

samskipta, aðlögunar, frumkvæðis og að fylgja eigin ástríðu að vera mikil. Þá þarf ekki 

síst að leggja áherslu á umhverfismál, fjölmenningarmál og mannréttindi. 

 

  



 

 

 
44 

 

3 ÞÁTTTAKENDUR OG ÞÁTTTÖKULÖND 
 

Rannsókn í aðdraganda skrifanna náði til sex Evópulanda; Íslands, Hollands, 

Þýskalands, Slóvakíu og Tékklands. Í þessum kafla eru þeir viðmælendur stuttlega 

kynntir sem tekin voru viðtöl við. Viðhorf þeirra og sýn á skólastarf eru hins vegar 

tengd við niðurstöður úr viðhorfum nemenda sem kynntar eru og fjallað er sérstaklega 

um í fimmta kafla. 

 

3.1 ÍSLAND 

Viðtöl voru tekin við tvo íslenska skólastjórnendur, þá Gísla Rúnar Guðmundsson 

skólastjóra NÚ skólans í Hafnarfirði og Skúla Kristjánsson skólastjóra Foldaskóla í 

Reykjavík. Viðtalið við Gísla Rúnar fór fram á kaffihúsinu Súfistanum í Hafnarfirði 

þann 27. nóvember 2017 og viðtalið við Skúla fór fram á Kaffivagnum í Reykjavík 

þann 22. júní 2018. 

 

3.1.1 Gísli Rúnar Guðmundsson skólastjóri NÚ skólans 

Það eru allir oní skurðinum, á bólakafi. Það er enginn sem lítur upp. Það er 

enginn upp á hólnum. Það er ekki nóg að ausa peningum í skólakerfið, þegar 

þú veist ekki hvað þú ætlar að gera við það (Gísli Rúnar Guðmundsson). 

       

Hvers vegna tekur einhver sig upp og stofnar nýjan skóla? Skólinn NÚ var formlega 

settur á laggirnar haustið 2016, en aðdragandinn að stofnun hans tók nokkurn tíma. Það 

voru frumkvöðlarnir Gísli Rúnar Guðmundsson kennari og Kristján Ómar Björnsson 

þjálfari og heilsuráðgjafi sem stofnuðu skólann og mótuðu hugmyndafræði hans.  

 

Það var metnaður fyrir því að breyta menntakerfinu. Ef ég geri það ekki, hver 

þá? Ég er búinn að vera að kenna og þjálfa síðan ég var 15 ára og langar að 

vera í þessu eitthvað áfram. Mig langar að gera samfélagið betra. (Gísli Rúnar 

Guðmundsson). 

 

 

 

3.1.2 Skúli Kristjánsson skólastjóri Foldaskóla  

Skúli Kristjánsson hefur starfað sem skólastjóri Foldaskóla í eitt ár. Hann starfaði áður 

í sjö ár í Noregi, bæði sem kennari og stjórnandi og síðast sem aðstoðarskólastjóri í 
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alþjóðlegum skóla áður en hann flutti til Íslands haustið 2017. Hann er með 

framhaldsmenntun í stjórnun menntastofnana.  

 

3.2 HOLLAND 

 

3.2.1 Maurice de Hond skólafrumkvöðull 

Maurice de Hond er Hollendingur, fæddur árið 1947. Hann er menntaður 

skoðanahönnuður og hefur starfað sem slíkur í áraraðir. Hann er einn helsti 

sérfræðingur Hollendinga í pólitískum kosningum og greiningu þeirra.  

Það eru yfirleitt frumkvöðlarnir sem þora að taka afgerandi skref til mikilvægra 

breytinga. Áhætta er oft fylgifiskur þess að takast á við áskoranir stórra breytinga á 

hvaða sviði sem er. En svo virðist sem hugmyndafræði Maurice de Hond um 

uppstokkun skólakerfisins með innleiðingu tækni og áherslu á einstaklingsmiðað nám 

sé að falla í góðan jarðveg, því haustið 2018 höfðu 26 skólar í Hollandi tekið 

hugmyndafræðina upp, einn í Suður-Afríku og annar á Spáni. Fyrsti skólinn sem 

stofnaður var af de Hond hóf starfsemi haustið 2013. Nafn skólans er að sögn de Hond 

til heiðurs frumkvöðlinum Steve Jobs en hugmyndafræðin er nefnd O4NT (h. onderwijs 

voor nieuwe tijd) sem útleggst á íslensku menntun fyrir nýja tíma.  

 

3.2.2 Gerrit Hendriks skólastjóri í Telgenborg í Almelo 

Gerrit Hendriks hefur verið skólastjóri Telgenborg skólans í Almelo í Hollandi í 

fimmtán ár en starfaði þar áður sem sem kennari við skólann. Skólinn hafði ætíð starfað 

á hefðbundinn hátt og byggt á hefðbundnum kennsluaðferðum og skipulagi. En fyrir 

nokkrum árum fór Gerrit að velta fyrir sér hvort starfsmenn skólans væru að gera réttu 

hlutina til að undirbúa börnin fyrir þeirra framtíð. Hvort verið væri að kenna þeim réttu 

hlutina og komst að þeirri niðurstöðu að svo væri ekki, það væri eitt og annað sem 

vantaði upp á. Í kjölfar þess fór hann að kynna sér hugmyndafræði Maurice de Hond 

O4NT. 

 

3.3 ÞÝSKALAND 

 

3.3.1 Nele Degenhardt skólastjóri í Þýskalandi 

Nele Degenhardt er þýsk og starfaði áður sem háskólakennari í hagfræði og 

stjórnmálum en var beðin um að sækjast eftir skólastjórastöðu árið 2003. Hún tók fyrst 
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að sér skólastjórn í Gymnasium Othmarschen í Hamborg árið 2003 og starfaði þar í tíu 

ár þar hún fluttist búferlum. Árið 2014 hlaut hún síðan kosningu í stöðu skólastjóra við 

í Dahlmannsskóla þar sem hún starfar nú.  

 

3.4 TÉKKLAND 

3.4.1 Petra Boháčková skólastjóri ZS Dr. E. Benese 

Petra Boháčková stjórnar skóla sem telur um 1100 nemendur á aldrinum 6 – 15 ára og 

er staðsettur um 20 kílómetra suður af höfuðborginni Prag í Tékklandi. Skólinn sem 

heitir ZS Dr. E. Benese er óvenju stór miðað við meðalstærð skóla þar í landi. Hún lauk 

háskólaprófi árið 1994 og hefur allar götur síðan starfað við skólann utan 

barneignaleyfa og tveggja ára í tungumálaskóla. Hún hefur starfað sem einn 

skólastjórnandi af þremur við skólann, í þrjú ár.  

Þegar Petra var spurð um helstu hindranir í þróun skólastarfs taldi hún það vera að 

tékkneskir skólar byggi mjög á gömlum skólahefðum (e. old models) þar sem nemendur 

sitja við borðið og kennarinn stendur fyrir framan hópinn og kennir. Nemendur sitja 

óvirkir, skrifa niður eða hlusta. Það er nemendum og kennurum auðveldara og í því 

felst minna vinnuálag. En skapandi vinna í hópastarfi felur í sér mun meiri vinnu og því 

segjast nemendur ekki vera spenntir fyrir því.  

Þegar hún var spurð hver ætti að axla ábyrgð á slíkum breytingum taldi hún það 

eiga að vera menntamálaráðuneytið. Þaðan þarf ákvörðunin að koma um slíkar 

breytingar. En þar sem kennarastéttin væri að takast á við ímyndarvanda þar sem hún 

væri neðst í launastiga háskólamenntaðs fólks og skortur á virðingu fyrir stéttinni þá 

væri útlitið ekki mjög bjart. Lýsti hún til að mynda miklum áhyggjum yfir stöðu á 

nýútskrifuðum kennurum sem ekki virðast ráða við starfið.  

„Þegar þeir horfast í augu við vandamál í tengslum við nemendur og ekki síst erfið og 

flókin samskipti við kröfuharða foreldra þá ráða þeir ekki við það og hverfa af 

vettvangi.” 
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4 RANNSÓKNIN 
 

Eins og fram hefur komið var markmið með rannsókninni í upphafi að ná fram röddum 

nemenda og þeirra sýn á hvaða áhrif þeir geta haft á eigið nám. Vilji var fyrir því að fá 

samanburð milli landa og því var valinn sá kostur að finna tengingar til fimm 

Evrópulanda. Fyrir valinu urðu Holland, Þýskaland, Ísland, Slóvakía og Tékkland, en 

tengsl á grundvelli skólasamstarfs á vettvangi starfs rannsakanda réðu því 

hentugleikaúrtaki. Í upphafi var ætlunin að leggja rafræna könnun fyrir tvo aldurshópa, 

nemendur fædda 2002 og nemendur fædda 2006. Erfiðleikum bundið var að komast 

með kannanir inn í erlendu skólana, nema í einum. Einnig kom í ljós strax í íslensku 

könnuninni að of erfitt reyndist að leggja könnunina fyrir yngri hópinn, ekki síst út frá 

takmarkaðri tölvuþekkingu. Því var ákveðið að hafa einungis einn árgang undir. 

Prufukeyrsla á könnunni leiddi í ljós að það reyndist þeim eldri auðvelt að svara 

könnuninni en meðaltími sem það tók var um tíu mínútur.  

Sem viðmið um fjölda þátttakenda var gengið út frá þeim fjölda sem árgangur 2002 

í skólum Akureyrarbæjar taldi eða rétt um 200 nemendur. Markmiðið var að fá 

jafnmarga þátttakendur frá öllum fjórum löndunum, en það reyndist þó ekki mögulegt. 

73 þátttakendur voru í Slóvakíu, úr einum skóla. Slíkur fjöldi gefur því fremur 

vísbendingar um viðhorf en að hægt sé að draga ályktanir. 

 

4.1 GAGNAÖFLUN 

Vísindalegar rannsóknir á að vinna samkvæmt nákvæmlega skilgreindum aðstæðum á 

kerfisbundinn og hlutlausan hátt með vandvirkri skráningu gagna (Shaughnessy, 

Zechmeister og Zechmeister, 2012). Í félagsfræðilegum rannsóknum getur mörgum 

aðferðum verið beitt, en hið beina spurningarform er þó það form sem mest er notað til 

að safna upplýsingum. Því getur þó verið beitt með ólíkum hætti; með spurningum beint 

til viðmælandans í djúpviðtölum (e. face-to-face), með spurningarlistum á pappír, með 

viðtali í gegnum síma eða með rafrænum spurningarlistum (e. questionnaires). 

Lykilatriðið er þó alltaf að tryggja gæði spurninganna og lögmæti. Til að ná tilætluðum 

árangri þarf allt að fara saman, orðalag spurninganna, nákvæmni og hvernig þær raðast 

þannig að ákveðin framvinda eigi sér stað. Tryggja þarf að athygli svarenda haldist og 

hvatning spyrjandans þarf að birtast þannig að viðmælanda sé ljóst hvaða upplýsingum 

er verið að leitast eftir (Hoyle, Harris og Judd, 2002, bls. 121). 
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Þegar spurningakannanir eru lagðar fyrir er einn af lykilþáttum til að tryggja 

áreiðanleika niðurstaðna að skapa sem bestar aðstæður fyrir þá sem taka þátt. 

Spurningakannanir skila meiri áreiðanleika þegar aðstæður eru góðar og lausar við 

truflun, þegar skýr fyrirmæli eru gefin um hvernig könnuninni er háttað og hvernig hún 

er framkvæmd (Shaughnessy og fl., 2012). 

Allar vel gerðar spurningakannanir eru fyrirtaks aðferð til að skilgreina viðhorf og 

skoðanir einstaklinga. Með því að nota sama orðalag og röðun spurninga er mögulegt 

að safna viðhorfum allra þátttakenda á hnitniðaðan hátt. Þannig er mögulegt að skýra 

viðhorf tiltekins fjölda einstaklinga og bera saman viðhorf þeirra og jafnvel yfir 

tiltekinn tíma. Spurningakannanir eru því öflugt tæki í verkfærakistu rannsakandans 

(Shaughnessy og fl., 2012).  

Með spurningakönnun til tiltekins hóps nemenda á Íslandi og slembiúrtaks (e. 

probability sampling) nemenda í Slóvakíu, viðtöl við 16 rýnihópa nemenda og 

djúpviðtöl við fimm skólastjórnendur og einn skólafrumkvöðul frá fjórum 

Evrópulöndum var leitast við að svara og styðja við þá kenningu rannsakanda  

a) að umbreytingar og nýsköpun í skólastarfi með tilliti til 

þróunar á samfélögum, áskorana á heimsvísu og 

þróunar á vinnumarkaði eru nauðsynlegar 

og 

b) að mikilvægt er að nemendur hafi eitthvað um það að 

segja hvað þeir læra. 

 

Rannsóknartímabilið náði yfir síðasta hluta ársins 2017 og allt árið 2018. 
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4.2 HÖNNUN RANNSÓKNARGAGNA 

 

4.2.1 Spurningalistar 

Beitt var megindlegri aðferð (e. qualitative method) þar sem tilteknum breytum (e. 

variables) var stillt upp í svarmöguleika í rafrænum spurningalista sem innihélt 22 

spurningar. Breytur eru hvert það fyrirbæri sem rannsakað er og er breytilegt milli 

einstaklinga eða fyrirbæra (Amalía Björnsdóttir, 2004).  

Mikilvægt er að hanna spurningakannanir þannig að þær séu skiljanlegar og geti 

ekki valdið misskilningi. Orðalag spurninga er líklega erfiðasti en jafnframt 

mikilvægasti þátturinn í gerð spurningalista. Ónákvæmar spurningar eru ávísun á 

merkingarlaus svör. Því er mikilvægt að gera sér vel grein fyrir hvað það er sem á að 

spyrja um. Þegar kanna á viðhorf einstaklinga eru spurningalistar góð leið. Það er hins 

vegar mikilvægt að spurningarnar séu hvorki langar eða flóknar því það er til þess fallið 

að valda misskilningi. Spurningar eiga því að vera stuttar og einfaldar (Hoyle og fl., 

2002, bls. 132). 

Spurningalistinn byggðist að mestu leyti á lokuðum spurningum þar sem 

svarendum var gefinn kostur á að vega og meta á raðkvarða með tilteknum gildum þar 

sem svarendur gátu og gátu þeir valið um fjóra svarmöguleika. 

Af 22 spurningum voru 18 spurningar svokallaðar lokaðar spurningar í formi 

fullyrðinga með fjórum raðkvörðum en til að fá skýrari afstöðu nemenda var ekki 

gefinn möguleiki á hlutleysi. Þar kemur margt til. Eitt af því sem upp getur komið er að 

þeim þáttum sem spurt er um hefur svarandi ef til vill aldrei velt fyrir sér og sé gefinn 

kostur á hlutlausu er líklegt að hann nýti sér það. Aðeins tvær spurninganna voru opnar 

spurningar þar sem svarendur gátu skrifað eigin svör.  

Spurningalistarnir voru forprófaðir með aðstoð íslenskra jafnaldra þeirra 

þátttakenda sem svöruðu könnuninni í öðru íslensku sveitarfélagi. Starfandi kennari í 

Slóvakíu fór síðan yfir spurningalistann þegar búið var að þýða hann. 

 

4.2.2 Djúpviðtöl 

Til að tengja nýtt, framsækið skólastarf við rannsóknina voru tekin djúpviðtöl (e. 

face-to-face) við tvo frumkvöðla sem báðir hafa á síðustu árum stofnað nýja tegund af 

skóla. Markmiðið var að skoða hvort viðhorf nemenda koma heim og saman við þær 

nýju áherslur sem skólarnir tveir setja í forgang en þeir telja báðir þörf á mikilvægi á 
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umbyltingu skólakerfisins. Skoðanir þeirra birtast einnig í viðhorfum fjölda 

menntunarsérfræðinga sem áður hafa verið nefndir. 

Skólarnir byggja á mjög ólíkri hugmyndafræði um þátttöku nemenda í námi sínu 

og nýsköpun í kennsluháttum, sé tekið mið af hefðbundnum skóla í báðum löndum. Um 

stofnun slíkra skóla gilda ólík lög í þessum löndum sem verður vikið að síðar.  

Annar skólinn er í Hafnarfirði en hinn í Hollandi. Bæði viðtölin voru tekin á 

hlutlausum stað, annað á hóteli í Reykjavík (við Hollendinginn) og hitt á kaffihúsi í 

Hafnarfirði. Tíu spurningar voru lagðar fyrir báða aðila og áætlaður tími fyrir hvort 

viðtal var klukkustund. Annað viðtalið fór fram á íslensku en hitt á ensku.  

Þá voru einnig tekin djúpviðtöl við fjóra aðra stjórnendur sem allir starfa við 

hefðbundna skóla. Einn er íslenskur, tveir eru þýskir og einn frá Tékklandi. 

Kosturinn við djúpviðtöl er sá það skapast meiri nánd og spyrjandinn á auðveldara 

með að lesa úr viðbrögðum og hegðun viðmælandans, hann getur leiðrétt mögulegan 

misskilning eða bætt við spurningum ef hann metur svo til að dýpka skilning sinn á 

viðfangsefninu. Spyrjandinn á einnig auðveldara með að láta samtalið þróast vel með 

því að sýna áhuga og skilning á frásögn viðmælandans. Þá getur hann einnig tryggt að 

svarandinn verði ekki fyrir truflun með því að skapa ákjósanlegar kringumstæður fyrir 

samtalið. Þannig getur samtal sem tekið er augliti til auglitis jafnvel gefið bestu 

mögulega útkomu. Jafnvel þó æskilegt viðmið um viðtalslengd sé um klukkustund, geta 

slík viðtöl stundum lengst töluvert, allt eftir framvindu samtalsins (Hoyle og fl., 2002, 

bls. 102). 

Helsti ókostur við slík samtöl er sá tími sem í þau getur farið. Ef um væri að ræða 

fjölda slíkra viðtala, getur það orðið mjög dýrt og tekur langan tíma. Þá hefur einnig 

verið nefnt að þær aðstæður geta skapast að bæði kyn og önnur áhrif spyrjanda (e. 

interviewer effect) geta haft áhrif á útkomu samtalsins (Hoyle og fl., 2002, bls. 102). 

Í viðtölunum var gengið  út frá nokkrum grunnspurningum (viðauki I) en lögð 

áhersla á að skapa gott andrúmsloft og hafa flæði í samtölunum. 

 

4.2.3 Rýnihópar 

Hugmyndin um rýnihópa er um aldargömul rannsóknaraðferð og teygir sig bæði 

inn í félagsvísindi og markaðsfræði. Henni var m.a. beitt til að skoða gagnsemi kennslu- 

og þjálfunarefnis fyrir hermenn í síðari heimsstyrjöldinni. „Rýnihópar eða hópviðtöl, 

er eigindleg rannsóknaraðferð sem notuð er til að öðlast betri skilning á viðhorfum og 
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reynslu tiltekins hóps fólks gagnvart ákveðnu viðfangsefni rannsóknar”. (Sóley S. 

Bender, 2013, bls. 299). 

Til að reyna að ná enn frekar fram röddum nemenda var ákveðið að taka 

rýnihópaviðtöl við íslenska nemendur. Rýnihópaviðtölin fóru fram í þeim sömu sjö 

skólum á Akureyri sem spurningakannanirnar voru lagðar fyrir en all nokkru síðar. Um 

var að ræða tvo níu manna hópa í hverjum skóla með nemendum í 8. – 10. bekk sem 

valdir voru af stjórnendum hvers skóla af handahófi, en í einum skóla var um einn hóp 

að ræða. Samtals var því um 13 hópa að ræða. Rætt var við hvern hóp í um það bil hálfa 

klukkustund, en í einhverjum tilfellum lengdist tíminn um fimm til tíu mínútur. Leitað 

var svara við því sem nemendur töldu vera gott við núverandi skólakerfi annars vegar 

og hins vegar hverju þyrfti að breyta að þeirra mati, ekki síst með tilliti til viðhorfa 

þeirra um áhrif á eigið nám. Val hópanna samræmist fræðilegum hugmyndum um val 

í slíka hópa þar sem lagt er upp með að viðmælendur hafi einhver sameiginleg 

grundvallareinkenni og samræmist tilgangi rannsóknarinnar, en hér var um að ræða 

nemendur á svipuðum aldri, búsettir í sama sveitarfélagi og ganga í svipaða skóla. Lögð 

var áhersla á jafnvægi milli kynja í hverjum hópi. 

  

4.3  FRAMKVÆMD RANNSÓKNAR OG AÐGENGI AÐ GÖGNUM 

Leitað var álits Persónuverndar um hvort leita þyrfti samþykkis þar til að leggja 

könnunina fyrir en þess reyndist ekki þörf. Þar sem rannsakandi bjó á Akureyri var 

ákveðið að leggja könnunina fyrir í sjö skólum á Akureyri. Þýðið var allur árgangur 

nemenda sem fæddir eru árið 2002 og eru í skólum. Alls svöruðu 175 nemendur 

könnuninni en heildarfjöldi í árganginum var 251 og var svarhlutfall því um 70%. 

Markmiðið var að leitast við að fá jafnstóran hóp nemenda í þremur öðrum löndum til 

að svara sömu könnun. Það tókst þó ekki í Slóvakíu, en aðeins 73 nemendur svöruðu 

könnuninni þar.  

 

4.4 LÝSING Á RANNSÓKNARAÐFERÐUM, KOSTIR OG GALLAR 

Í rannsóknum á sviði félagsvísinda getur mörgum aðferðum verið beitt, en hið beina 

spurningarform er þó það form sem mest er notað til að safna upplýsingum. Því getur 

þó verið beitt með ólíkum hætti; með spurningum beint til viðmælandans (e. face-to-

face), með spurningarlistum á pappír, með viðtali í gegnum síma, með viðtölum við 

rýnihópa (e. focus groups) eða með rafrænum spurningarlistum (e. questionnaires). 
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Lykilatriðið er þó alltaf að tryggja gæði spurninganna og lögmæti. Til að ná tilætluðum 

árangri þarf allt að fara saman, orðalag spurninganna, nákvæmni og hvernig þær raðast 

þannig að ákveðin framvinda eigi sér stað. Tryggja þarf að athygli svarenda haldist og 

hvatning spyrjandans þarf að birtast þannig að viðmælanda sé ljóst hvaða upplýsingum 

er verið að leitast eftir (Hoyle, Harris og Judd, 2002, bls.121). 

 

4.5  GREINING GAGNA 

Þegar allri gagnasöfnun er lokið og öll gögn hafa vistuð í tölvu getur rannsókn og 

greining á gögnunum hafist. Öll gögn þurfa að geymast á öruggum stað og frumgögn 

og frumform lista þarf að geyma. Mikilvægt er að rannsakandinn sjálfur hafi yfirsýn 

yfir mikilvæg gögn og viti hvar þau er að finna. Einnig þarf hann að ákveða hverjir eiga 

að hafa aðgang að þeim gögnum sem safnað hefur verið (Hoyle, Harris og Judd, 2002, 

bls. 433). 

Greining gagna fór þannig fram að fyrst voru skoðaðar niðurstöður úr 

spurningakönnunum sem nemendur svöruðu en kannanir voru gerðar á tveimur 

tungumálum. Allar spurningar voru settar inn í Excel-skjal þar sem hver spurning hafði 

sérstakan dálk. Til að niðurstöður úr könnunum væru auðlesanlegri og myndrænni voru 

svör við hverri spurningu síðan sett í eina línuritsmynd. Þannig var ein spurning með 

hlutfallslegum svörum allra fjögurra hópanna, íslenskra stúlkna, íslenskra drengja, 

slóvakíska stúlkna og slóvakískra drengja í einu línuriti svo auðvelt var að sjá og bera 

saman svörin frá hverjum hópi.  

Viðtölin við stjórnendur sem höfðu verið tekin upp, voru skrifuð niður orð fyrir 

orð og síðan greind. Dregin voru saman ákveðin áhersluatriði (e. matrix) og viðhorf 

stjórnenda á hverju viðfangsefni tengd við þær spurningar sem nemendur svöruðu um 

sama eða svipað efni. Reynt var að halda þræði í gegnum spurningalistann og viðtölin 

þannig klippt niður inn í hvern þráð.  

 

4.6 STAÐA RANNSAKANDA OG RÉTTMÆTI 

4.6.1 Fyrirlögn kannana 

Rannsakandi lagði sjálfur fyrir kannanir í skólum á Akureyri en kennari sem 

rannsakandi þekkti í gegnum evrópskt samstarf lagði könnunina fyrir í skólanum í 

Slóvakíu. Könnunin var send á netslóð sem nemendur þurftu að slá inn í tölvu. Þá 

opnaðist á tungumáli nemenda stutt kynningarbréf á rannsakanda og í hvaða tilgangi 
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könnunin var lögð fyrir. Það tók svarendur um 9 – 14 mínútur að svara könnunni. Var 

tíminn svipaður í báðum löndunum. 

Mikilvægt er að taka fram að rannsakandi starfaði sem yfirmaður fræðslusviðs á 

Akureyri og mætti draga þá ályktun að slíkt gæti haft áhrif á niðurstöður þar sem 

rannsakandi lagði fyrir spurningakannanir í skólum Akureyrarbæjar, en reynt var að 

gæta eins mikils hlutleysis og unnt var. Ekki eru persónuleg tengsl milli rannsakanda 

og nemenda og stjórnendur skóla aðstoðuðu við undirbúning þess að leggja könnunina 

fyrir m.a. með undirbúningi tölvubúnaðar þó svo að rannsakandi væri á staðnum. 

 

4.6.2 Djúpviðtölin 

Rannsakandi tók öll viðtölin eins og lýst hefur verið. Þau voru undirbúin með þeim 

hætti að tölvusamskipti fóru fram og var öllum viðmælendum sendur spurningalisti sem 

var grunnur að samtölunum. Í öllum tilfellum voru samtölin tekin upp og þau síðan 

skrásett á tölvu til úrvinnslu. 

Mikill áhugi og nokkur þekking rannsakanda á hugmyndafræði Steve Jobs 

skólanna studdi við inntak samtalsins við de Hond. Þá átti rannsakandi þess kost að 

hlusta á fyrirlestur de Hond þann 10. nóvember 2017 um ferlið og aðdraganda þess að 

hann stofnaði skólann,. 

Vert er að hafa í huga að þeir skólastjórnendur sem rætt var við hafa allir mjög 

skýrar og ákveðnar skoðanir á núverandi skólakerfi og sjá þörf fyrir breytingar. Þrátt 

fyrir að hópurinn sé ekki stærri þá var samhljómur var með viðhorfum til helstu 

viðfangsefna og áskorana þó að áherslumunur væri í svörum við einhverjum 

spurningum. Þá var sterkur þráður í viðhorfum þeirra sem samrýmist skoðunum 

rannsakanda á málefninu. Öll samtölin voru einstaklega gefandi, ánægjuleg og 

lærdómsrík. Allir höfðu viðmælendur mikinn áhuga á viðfangsefninu og miklar 

skoðanir á innihaldi náms, mikilvægi menntunar fyrir mannkyn og jörð og einlægan 

vilja til að láta gott af sér leiða í mikilvægu starfi stjórnandans, hver í sínum skóla í sínu 

landi.  

Rétt er að nefna að erlendu stjórnendurnir voru upphaflega valdir vegna tengsla í 

gegnum skólasamstarf en ekki vegna fyrirfram þekktra skoðana þeirra. Rannsakandi 

gerir sér einnig grein fyrir að vegna mikils áhuga hans á málefninu hefur það mögulega 

að einhverju leyti haft áhrif á þær skoðanir sem koma fram og sömuleiðis við val á þeim 

rannsóknum og bókum sem tilteknar eru í þessum skrifum. Í öllu er þó reynt að gæta 
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hlutleysis, enda ljóst að margar rannsóknir liggja þegar til grundvallar þeirri skoðun að 

skólakerfið sé að mörgu ósveigjanlegt og þungt í vöfum og jafnvel kerfisbundin tregða 

við þróun og nýskpun af mörgu tagi. 
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5 NIÐURSTÖÐUR 
Í þessum kafla er gerð grein fyrir helstu niðurstöðum þeirra rannsókna sem liggja til 

grundvallar þessum skrifum. Niðurstöður spurningakannana eru skoðaðar með hliðsjón 

af viðhorfum þeirra stjórnenda sem rætt var við. Þá eru þau viðhorf sem fram komu í 

viðtölum við rýnihópa nemenda skoðaðar í samhengi.   

 

5.1 BREYTINGAFERLI ER FLÓKIÐ 

5.1.1 NÚ skólinn – nýsköpun í skólastarfi 

Að breyta skipulagi skóla er flókið og alvöru nýsköpun í skólastarfi þar sem ríkjandi 

hefðum er ögrað er ekki alltaf auðveld. Þetta kom glögglega fram í orðum Gísla Rúnars 

Guðmundssonar skólastjóra NÚ skólans. Á Íslandi er til dæmis ekki sterk hefð fyrir 

einkarekstri skóla á meðan í Hollandi geta foreldrar tekið upp hjá sjálfum sér að stofna 

skóla gegn ákveðnum skilyrðum. Flestir skólar á Íslandi eru byggðir á samskonar 

grunni. Sjálfur hafði Gísli starfað sem grunnskólakennari og þjálfari í mörg ár og hafði 

fundið fyrir mikilli kulnun í starfi sínu sem kennari og að lokum hætt og farið í nám 

með það að markmiði að snúa sér að öðrum starfsvettvangi. Kristján Ómar Björnsson 

íþróttakennari og heilsuráðgjafi hafði verið í Gautaborg í Svíþjóð og kynnst þar skóla 

sem var rekinn af íþróttafélagi og nátengdur við starfsemi þess, þannig að þegar 

nemendur voru búnir í skólanum gátu þeir farið beint á æfingar. Kristján er 

íþróttaþjálfari og rekur einnig afreksskóla fyrir börn á Íslandi. Hann hafði fundið fyrir 

þeim mikla áhuga og þeirri ástríðu sem nemendur hafa oft fyrir íþrótt sinni. Oft eru 

þetta nemendur sem sýna svo ekki sama framgang í námi sínu í skólanum. Hann fór því 

að velta fyrir sér með hvaða hætti væri hægt að vekja þennan sama áhuga fyrir náminu, 

hvernig væri hægt að nota þann innri hvata sem börn, sérstaklega drengir, hafa fyrir 

íþróttum, á sama hátt í náminu í skólanum. Hann leitaði samstarfs við Gísla Rúnar um 

að móta nýjan skóla.  

Gísli Rúnar upplifði miklar hindranir til breytinga innan skólakerfisins og nefndi 

m.a. að erfitt væri að segja upp starfsfólki, vinnutími væri ósveigjanlegur, innbyggður 

ósveigjanleiki væri í kerfinu og almennt séð væri skólastarfið einsleitt og „allir að gera 

það sama“. Þá taldi hann litla hvatningu vera hjá starfsmönnum til nýsköpunar og 

ætlaði bara að snúa sér að öðru: „Ég hugsaði: Ég ætla bara að verða kapítalisti og meika 

money. Ég fór bara í MBA nám“. 
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Hann var hálfnaður í náminu þegar Kristján Ómar leitaði eftir samstarfi við hann og 

eftir stutta umhugsun stökk hann á vagninn. Ferlið var þó nokkuð langt og oft á brattann 

að sækja.  

 

Það hefði verið auðveldara að opna kjarnorkuver á Þingvöllum. Það er of 

mikil pólitík í þessu. Of margir sem vita ekki hvernig skólar eru reknir, 

þekkja ekki muninn á einkareknum skóla og sjálfstætt starfandi forminu sem 

er við lýði á Íslandi. Samfélagið verður að vilja fjölbreytta flóru skóla. Skólar 

eins og NÚ verða að mega verða til (Gísli Rúnar Guðmundsson). 

 

Þeir félagar tóku sér tíma við vinnslu og útfærslu hugmyndarinnar um nýjan skóla. 

Hugmyndin að formi og inntaki skólans var ljós frá upphafi. Starfið skyldi byggt á 

hugmyndafræði sjálfsákvörðunarréttar nemandans (e. self-determination theory), ekki 

átti að nota neinar námsbækur og allir nemendur áttu að fá tölvur til eigin afnota í 

náminu. Þá skyldi skólinn byggja á umhverfisvænum sjónarmiðum.  

Síðan þurfti að sækja til sveitarfélagins sem skólinn skyldi staðsettur í. Heilt ár fór 

í þann barning að bregðast við þeim áskorunum sem birtust í tengslum við stofnun 

skólans. Stærsta hindrunin var skólahúsnæðið sem gekk illa að finna. Að lokum tókst 

það þó farsællega. 

Stór ögrun var að finna rafrænt námsefni. Það tókst með leit innan íslenska 

skólakerfisins, en kennarar á Selfossi höfðu sett á laggirnar Námsefnisbankann og 

fengu þeir þannig aðgang að rafrænu námsefni fyrir flestar greinar. 

Skólinn byggir að öllu leyti á aðalnámsskrá grunnskóla en oft þurfti að hugsa út 

fyrir kassann til að tengja hugmyndir þeirra við aðalnámsskrána. Að mati Gísla gefur 

hún möguleika á því að gera ýmsar tilraunir í skólastarfi en skólafólk, skólastjórnendur 

og kennarar þurfa að sjá möguleikana í henni. Það sé vel mögulegt að vera með 

nýsköpun og tilraunir í skólastarfi innan aðalnámsskrár. NÚ skólinn er skipulagður í 

lotukerfi. Kennt er í þrjár vikur, þrjú fög í senn. Þannig er alltaf verið að skipta um 

skipulag. Auk þess eru kennd fög sem ekki eru í hinni formlegu námsskrá. Hver 

morgunn hefst á núveru. Þá er um að ræða æfingu sem byggir á að þjálfa öndun og 

æfingar og hugleiðslu.  

Skólanum hefur tekist að reka skólastarfið á hagkvæmari hátt en gert er í almennum 

skólum að sögn Gísla. 
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5.1.2 Steve Jobs skólarnir – nýsköpun í skólastarfi 

Forsaga þess að de Hond fékk þá hugmynd að stofna nýjan skóla var að hans sögn sú 

að hann eignaðist börn með 30 ára millibili og áttaði sig á því að sá hverfisskóli sem 

sonur hans sem fæddur er árið 1977 gekk í á sínum tíma var nákvæmlega eins 30 árum 

síðar þegar dóttir hans sem fædd er 2008 var að hefja sína skólagöngu. Nefndi hann 

dæmi um tvö börn, annað sem elst upp í New York og hitt í Amazon. Bæði eru þau 

mennsk en með algjörlega ólíkan bakgrunn og þekkingu. Líkti hann stöðu barna sinna 

við þessa tvo einstaklinga, svo ólík var staða þeirra við skólabyrjun. Þessi staðreynd 

gaf manni sem var í senn eftirlaunaþegi og þiggjandi barnabóta ástæðu til að velta fyrir 

sér skólakerfinu og hlutverki þess. 

Tilurð internetsins árið 1995 má að mati de Hond bera saman við iðnbyltinguna, 

breytingin var af sömu stærðargráðu. Hann hóf samtalið við einstakling í hollenskum 

stjórnmálum og spurði hvað hann gæti gert í stöðunni og svarið var: annaðhvort þarftu 

að stofna trúarsöfnuð eða skóla. Skólar í Hollandi, rétt eins og verkalýðsfélög, 

stjórnmálaflokkar, skátafélög, kórar, íþróttafélög og fleiri hlutar samfélagins hafa alla 

tíð verið nátengdir trú. De Hond safnaði því saman hópi foreldra til að ræða hugmyndir 

sínar.  

Besta leiðin til að kynnast því að vera kennari er að vera nemandi í skóla í tvær til 

þrjár vikur. Ef við setjum 50 börn í dag inn í kennslustofu með einum kennara þá 

brennur hann út eftir fyrsta daginn. Þess vegna verður kerfið að breytast að mati de 

Hond. 

  

5.1.3 Hefðbundnum skóla umbylt  

Gerrit Hendriks skólastjóri Telgenborg skólans í Almelo hafði heyrt af hugmyndum 

Maurice de Hond sem nýlega hafði stofnað skóla í nafni Steve Jobs og hafði samband 

við hann. Hann hreifst mjög af hugmyndum hans um nýsköpun í skólastarfinu og kynnti 

þær fyrir stjórn skólans og starfsfólki. Hugmyndirnar byggðu á möguleikum til að skapa 

eigin sýn fyrir skólann með nýrri aðferðafræði í kennslu og skipulagi. Hugmyndafræðin 

nefnist O4NT (h: onderwijs voor nieuwe tijd / ísl: menntun fyrir nýja tíma). De Hond 

hafði þróað sérstakan hugbúnað fyrir spjaldtölvur sem gerði skólum kleift að 

skipuleggja skólastarfið með alveg nýjum hætti. Og þetta kveikti í Gerrit að leggja upp 

í vegferð að breyta skipulagi Telgenborg skólans frá grunni með mikilli aðkomu 

nemenda, kennara og foreldra. Mikil samræða hófst um hvers konar sýn þau vildu fyrir 
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skólann sinn og hvernig þau vildu sjá skólann fimm árum síðar. Heimsóttir voru skólar 

sem þegar höfðu tekið upp hugmyndafræði O4NT og eftir langt undirbúningsferli var 

ákveðið að hefja skólaárið 2018 – 2019 sem skóla sem byggði á O4NT.  

Hugmyndafræði O4NT í Steve Jobs skólunum er þróuð af Maurice de Hond 

sjálfum og byggir hún á sjö þáttum: 

 Byggt er á hæfni en ekki aldri barnanna 

 Persónuleg námsáætlun er fyrir hvern nemanda 

 Kerfið hjálpar til við að finna styrkleika hvers nemanda 

 Persónuleg stundaskrá er fyrir hverja skólaviku 

 Rafræn kennsluforrit eru mikilvæg tæki til að slíkt sé mögulegt 

 Mikil áhersla er lögð á félagslegt- og tilfinningalegt þroskaferli nemandans 

 Meiri tími er fyrir sköpun og eigin nýsköpunarkraft nemandans. 

 

Þarna er áherslan á einstaklingsmiðað nám og ríkan sjálfsákvörðunarrétt 

nemandans. Tæknin er ríkur þáttur í að styðja við skipulag og frelsi en einnig við starf 

kennarans. Þá fær sköpun og skapandi hugsun sérstakan sess. Þetta eru allt þættir sem 

menntunarsérfræðingar hafa bent á sem lykilþætti í nútímaskólastarfi. Þetta staðfesti 

Gerrit Hendriks að væru megin breytingar í skólastarfinu í Telgenborg eftir að skólinn 

tók upp hugmyndafræði O4NT. Nemendur geta valið hvað þeir vilja læra og sett saman 

eigin stundaskrá fyrir hverja viku með notkun forritsins sem er notað í Steve Jobs 

skólunum. Á sex vikna fresti eru haldnir fundir með hverjum nemanda og foreldrum 

hans til að fara yfir hvort barnið hefur náð þeim markmiðum sem það sjálft hefur sett 

sér með stuðningi foreldra sinna og kennara. Þannig eru foreldrar mun meira inni í 

námi og námsframvindu barna sinna en í fyrra skipulagi. Mun minna er notað af bókum 

í náminu en áður.  

 Helstu áskoranir við breytingaferlið sagði Gerrit hafa verið að upplýsa foreldra 

og fá þá með. Haldnir voru margir kynningarfundir með foreldrum ásamt hópavinnu 

þar sem þeir gátu komið sínum skoðunum á framfæri um hvernig þeir vildu sjá hinn 

nýja skóla. Í raun byggir námið á hefðbundinni, opinberri aðalnámsskrá en mörgu var 

bætt við og byggir allt skólastarfið á einstaklingsmiðuðu námi og ríkum 

sjálfsákvörðunarrétti nemenda í eigin námsferli. Að sögn Gerrit voru nemendur spurðir 

um væntingar til breytinga í skólanum í upphafi og jafnframt er það gert jafnt og þétt 

yfir veturinn. „Það er mikilvægt að taka börn alvarlega“, sagði hann.  

Taldi hann að nemendur ættu að ráða við þess háttar ábyrgð nokkuð snemma en 

fyrstu ár grunnskólans þurfa þó að byggja á námi í gegnum leik í anda leikskólastarfs. 
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Að sögn Gerrit eru kennarar hæstánægðir með þessa nýju hugmyndafræði í 

skólastarfinu og finnst þeir nú loks vera að gera réttu hlutina í skólanum, að ræða um 

menntun og gera hluti sem skipta máli. Gerrit taldi að í skólastarfi þurfi alltaf að vera 

vakandi fyrir breytingum. Skólinn hefur ekki tekið tiltækum breytingum um langa hríð 

og því er þetta stökk sem tekið var haustið 2018 upphaf stórra breytinga. Breytingar 

verða ekki breytinganna vegna, heldur vegna þess að þær eru nauðsynlegar. „Börnin 

breytast, samfélög breytast svo skólinn þarf þá einnig að breytast“, sagði Gerrit 

Hendriks um þörfina fyrir breytingar á skólastarfinu. 

 

5.2 RADDIR NEMENDA OG HLUTVERK KENNARA  

„Mér finnst þetta smá tilgangslaust. Það er alltaf verið að tala um að breyta og verið 

að gera svona kannanir. En það er bara svo ekki neitt sem breytist, svo þetta er smá 

heimskulegt.“ (Nemandi). 

Í hefðbundnu skólastarfi vítt og breytt um heiminn er skólum stýrt af fullorðnum 

og nemendur hafa takmarkaðan aðgang og lítið eignarhald í því starfi sem þar fer fram 

þrátt fyrir að verja þar drjúgum hluta á degi hverjum. Nemendur eru í raun eina ástæðan 

fyrir því að stofnanirnar eru til. Námsefnið er búið til af fullorðnum rétt eins og 

húsnæðið, skólareglurnar, starfsemin, viðburðir og bækurnar sem eru notaðar. 

Sameiginlegt eignarhald á skólastarfi hefur lítið verið ástundað. Slíkt eignarhald mætti 

þróa með aðkomu nemenda og aukinni ábyrgð þeirra innan skólanna ásamt öllum 

öðrum sem að skólastarfinu koma (Zhao, 2018). 

Raddir nemenda og áhrif þeirra á skólastarf og eigið nám hefur hlotið meira vægi 

en áður. Í íslenskum lögum um grunnskóla frá 2011 er fest að skólaráð skuli starfa við 

hvern skóla og í því sitja tveir fulltrúar nemenda (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Það 

er mikilvægur þáttur í að raddir nemenda fái að heyrast. Margir skólar hafa þróað ýmsar 

leiðir til að auka þátttöku nemenda í ákvarðanatöku innan skólans en oftast nær er það 

utan um skipulag á öðrum hlutum heldur en náminu sjálfu. Í samtölum við stjórnendur 

sem rætt var við voru þættir eins og umgengni í skólanum og skipulag 

menningarviðburða innan skólans nefndir þegar spurt var um aðkomu nemenda að 

skipulagi skólastarfsins. Svo virðist sem erfiðasti hjallinn í breytingarferli skólastarfs 

sé að rýna í inntak námsins sjálfs, hvað er verið að kenna, hvernig það er gert og hvað 

skiptir raunverulega máli fyrir nemandann að læra.  
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5.2.1 Ánægja nemenda í námi 

Gerrit Hendriks hafði þetta um mikilvægi hamingjusamra nemenda: „Einn megin 

tilgangur með skólastarfinu okkar er að reyna að gera nemendur okkar hamingjusama. 

Ekki eingöngu núna, heldur þegar þeir vaxa úr grasi, að þeir geti orðið fullorðnir, 

hamingjusamir einstaklingar sem geta fundið sér starf sem þá langar til að vinna við. 

Ef við ætlum að efla nemendur þurfum við að hjálpa þeim við að finna ástríðu sína 

og skapa námsreyslu sem hvetur þá til að þróa sína eigin styrkleika (Couros, 2015).  

 Spurningalisti var lagður fyrir nemendur sem fæddir eru árið 2002. Annars vegar 

var um að ræða nemendur í öllum grunnskólum á Akureyri og hins vegar í einum skóla 

í Slóvakíu (sjá kafla 4). Heildarfjöldi svarenda var 247,eða 73 nemendur í Slóvakíu og 

175 nemendur á Íslandi. Þessi fjöldi nemenda gefur einungis vísbendingar um viðhorf 

nemenda til þeirra spurninga sem spurt var um, en getur ekki gefið áreiðanlegar 

niðurstöður sem almenn viðhorf nemenda.  

 Nemendur voru í upphafi spurðir út í viðhorf sitt til veru í skólanum. 

Mynd 1: „Mér finnst gaman í skólanum.“ 

 

Samkvæmt niðurstöðunni eru nemendur ekki allir að upplifa ánægju af því að vera í 

skóla. Þannig finnst tæplega 17% íslenskra stúlkna ekki gaman í skólanum og heldur 

stærri hópi slóvakískra stúlkna, eða um 19% er á sömu skoðun. Staðan er mun verri í 

drengjahópnum en um 28% íslenskra drengja finnst ekki gaman í skólanum og svipað 

hlutfall slóvakískra drengja, eða um 27%  virðist á sama máli. Það er áhyggjuefni að 
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svo stór hluti nemenda upplifi ekki gleði af því að sækja skóla. Þar er líklega 

meginstefið mikilvægi þess að ná til nemandans og hvernig kennarinn og nemandinn 

geta mæst, að þeir séu að tala saman og hugsa saman (Hafþór Guðjónsson, 2018).  Það 

skortir frekari rannsóknir til að vita betur hvers vegna nemendum leiðist í skólanum. Í 

niðurstöðum Rannsóknar og greiningar á líðan nemenda í íslenskum skólum árið 2018, 

kemur fram að 11% drengja og 10% stúlkna í 8. bekk segist oft eða nær alltaf líða illa 

í skólanum. Í 9. bekk svara 9% drengja og 13% spurningunni með sama hætti. Af 

nemendum í 10. bekk segja 8% drengja og 12% stúlkna að þeim líði oft eða nær alltaf 

líða illa í skólanum (Rannsóknir og greining, 2018). Nemendur þurfa ekki endilega að 

upplifa slæma líðan þó  þeir upplifi skólaleiða, en leiða má getum að því að þar sé 

vissulega samhengi á milli. Það þarf einnig að greina betur hvernig hægt er að styðja 

við hæfni kennara til að átta sig betur á þegar nemendum leiðist og finna út hvers vegna 

(Daschmann, Goetz og Stupnisky, 2014). Leiðir nemendur ná ekki að efla 

vitsmunalegan þroska sinn og persónulega hæfni og eru því í mun meiri áhættu hvað 

varðar lægri einkunnir, fjarveru frá skóla og brottfall (Daschmann, Goetz og Stupnisky, 

2014). 

 Dr. Mette Marie Ledertoug skólasálfræðingur kynnti á ráðstefnu á vegum 

Landlæknisembættisins í ágúst 2018 danskar niðurstöður um skólaleiða barna. Þar kom 

fram að 26% nemenda í dönskum skólum upplifa skólaleiða. Um 74% þeirra sögðu það 

tengjast aðstæðum á vettvangi s.s. námsumhverfi, námsefni, kennsluaðferðum, virkni 

og tengslum við aðra (M.M. Ledertoug munnleg heimild, 31. ágúst 2018).  

 Sjónum er í meira mæli beint að skólaleiða nemenda og áhugaverð rannsókn var 

gerð í Þýskalandi árið 2014 þar sem verið var að skoða skólaleiða barna, hvort kennarar 

gætu áttað sig á þegar nemendur fara að skynja skólaleiða og hvers vegna hann væri til 

kominn. Um var að ræða úrtak nemenda, 111 nemendur í 9. bekk, á sama aldri og þeir 

nemendur sem spurðir voru í könnunni í þessari rannsókn  sem hér um ræðir. Þar kom 

fram að 91% þýsku nemendanna finnst einhæfni í innlögn í kennslustundum, 

síendurtekna og með sama hætti, vera helsta ástæða skólaleiðans. Um 69% nefndu síðan 

inntak námsefnisins, þegar það vekur ekki áhuga. 41% nemenda nefndu eigin stöðu og 

líðan og 36% nefndu frammistöðu kennarans, s.s. kulnun í starfi og fleira (Daschmann, 

Goetz og Stupnisky, 2014). 
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5.2.2 Mikilvægt hlutverk kennarans í námi nemandans 

Hlutverk kennarans í námsframvindu nemandans og upplifun hans af skólanum skiptir 

miklu máli. Kennari sem hefur tapað neistanum og hefur ekki náð að þroska eigin 

starfsferil á vart erindi inn í skólastofuna. Þegar kennarar þora að ögra eigin kyrrstöðu 

geta þeir skapað djúpa námsreynslu hjá nemendum sem munu lifa með þeim um aldur 

og ævi (Nesloney og Welcome, 2016). Kulnun kennara getur því haft mikil áhrif á nám 

nemenda.  

 

Sjálfsvirðing kennara og virðing annarra fyrir kennarastarfinu eru 

mikilvægir þættir fyrir farsælt skólastarf sem miðar að því að menna æsku 

og ungmenni landsins og búa þau undir virka þátttöku í æ flóknara samfélagi 

á tímum hnattvæðingar. Sjálfsvirðing kennara tengist þeirri virðingu sem 

þeir bera fyrir starfi sínu.   (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 444). 

 

Skúli Kristjánsson skólastjóri Foldaskóla var spurður út í helstu hindranir í 

skólaþróun í skólum nútímans. Hann var fljótur til svars:  

 

Vaninn. Vaninn hjá manninum sem dýri. Við höfum gert þetta svona í mörg 

ár og það virkar bara ágætlega. Af hverju ættum við að breyta því? Og það 

versta sem þú gerir er að ef þú ætlar að reyna að breyta vana, er að taka 

vanann og allt í einu henda inn óvissu. Og með því að taka aðalnámsskrána 

sem enginn skildi, þá tókstu vana og öryggi og hentir fólki út í óvissu. Það 

sem fólk upplifir er þá að ég er ekki góður kennari. (Skúli Kristjánsson). 

 

Skúli taldi starfsfólk skólanna ekki hafa nægilegar bjargir meta eigin störf. Það er 

mikilvægur þáttur til að geta þróað sig í starfi að hans mati. Hann taldi mikilvægt að 

ef við viljum að nemendur okkar geti nýtt sér leiðsagnarmat sem nú er verið að innleiða 

í mörgum skólum, þá skýtur það skökku við ef kennarar sjálfir nýta sér ekki slíka 

aðferð í eigin starfi. „Nýir kennarar eru ekki nægilega vel menntaðir í gegnum námið 

til að takast á við áskoranir nútímans og eldri kennarar eru of gamlir og ekki reiðubúnir 

til að fara í þær breytingar sem þarf” (Skúli Kristjánsson) taldi Skúli. 

Í sama streng tók Nele Degenhardt. Það var mat hennar að nú sem áður séu nám 

og kennsla helstu áskoranir skólasamfélags nútímans. Að hennar mati er nauðsynlegt 

að fara inn í kennslustofuna og skoða hvað er að gerast þar. Þar verður þróun í 

skólastarfi að eiga sér stað. Helsta hindrunin er kennararnir sjálfir. Kennarar séu 

faggreinakennarar sem kenna sína grein, hvort sem það eru tungumál, stærðfræði eða 
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annað og eru ekki áhugasamir um annað. Þeir vilja standa sig vel í sínu fagi. Hver og 

einn vill vera sérfræðingur. Degenhardt vill breyta þessu og skipulagði m.a. málþing 

innan skólans fyrir kennara í upphafi skólaárs 2018 þar sem nauðsyn breytinga voru 

ræddar. Kennarar þurfa að leita svara við spurningunni hvað góð kennslustund er og 

hvort við erum að vinna í samræmi við þarfir nútímans. Hún hafði þá skoðun sjálf að 

nemendur telji ekki að þeir séu að læra mikilvægustu hlutina og sama umræða þarf því 

að fara fram meðal nemenda til að ná fram þeirra skoðunum og taldi nemendur mjög 

áhugasama um að taka þátt í slíkri umræðu.  

Þegar Delegardt var spurð um stöðu upplýsingatækni í skólanum og mikilvægi 

hennar taldi hún fjármuni af hálfu yfirvalda helst hamla því að sú þróun sem þarf að 

verða í upplýsingatækni við skólann nái fram að ganga.  

Kennarar ættu að opna dyrnar hverjir fyrir öðrum, skoða kennsluhætti og skapa 

þannig tækifæri til að ræða kennsluna og hvað þeir eru að gera með nemendum. Í hennar 

skóla hefur ekki tekist að innleiða menningu teymiskennslu kennara og taldi hún 

hindrunina helst vera sterkar hefðir í þýskum skólum. 

Skúla var tíðrætt um sjálfsmat kennarans og stjórnandans og mikilvægi þess að 

vera stöðugt að velta fyrir sér hvort hann sé að leiða skólann áfram í rétta átt og einnig 

að geta þá lært af mistökum sínum. Sjálfur þróaði hann leiðir í starfi sínu til að fá 

endurgjöf frá starfsfólki sínu og vildi þannig skora sjálfan sig á hólm sem einstaklingur 

í þroskaferli. 

Ég er svolítið hrifinn af leiðum eins og hvítþvotti. Þar sem ég sest niður 

kannski einn með fjórum aðilum. Þeir gátu jafnvel hlustað á eitthvað ákveðið 

hjá mér en svo komu þeir með eitthvað til baka til mín og þá er leyfilegt að 

gefa bara mjög beina endurgjöf á hvað sem er. Það má ekki vera nema 

kannski 15 mínútna ferli, þá erum við bara búin með þetta. Þá er búið að 

hvítþvo, en þá þarf ég að vera tilbúinn að hlusta á það, ég þarf að vera 

tilbúinn að taka því.  (Skúli Kristjánsson). 

 

Gerrit Hendriks skólastjóri Telgenborg skólans í Hollandi telur að hlutverk kennarans 

verði áfram það mikilvægasta en það verður ekki það sama og áður, það mun breytast. 

Hlutverk þetta verður ekki lengur að gefa fyrirmæli eða segja nemendum hvað þeir eiga 

að gera, heldur verða þeir meira eins og þjálfarar eða markþjálfar (e. coach). Þeir munu 

leiða nemendur áfram með gagnrýnum spurningum eins og hvað ertu að gera núna, 

ertu að læra réttu hlutina eða hvers vegna eitthvað sé rétt eða rangt. Áður fyrr bar 

kennarinn ábyrgð á því að kenna nemendum og kennarinn ákvað hvað gert var og 
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hvernig. „Það er hins vegar mun betra að kenna börnum að læra sjálf og gera þau ábyrg 

fyrir sinni eigin menntun og þannig að þau geti haft meira val um hvað þau læra.” 

(Gerrit Hendriks). 

Gísli Rúnar Guðmundsson skólastjóri NÚ skólans í Hafnarfirði sagði auðvelt að 

veita nemendum þá þjónustu í náminu sem þeir þurfa. Námsefnið er alfarið miðað við 

hvern nemanda og þannig er mjög auðvelt að vera með einstaklingsmiðaða námsskrá. 

Tæknin gerir það kleift að þetta er mun auðveldara en áður var með þeim forritum og 

búnaði sem nú er til. Með rafrænu námsefni er hægt að auðvelda kennurum mikið 

vinnuna. Kennarinn þarf að hafa góða þekkingu á tækni, en þó eru þetta einföld tól sem 

verið er að nota. Ef tæknin er of flókin þá er hún ekki notuð. „Kennarar þurfa alltaf að 

læra eitthvað nýtt. Kennarinn skipuleggur sína lotu og aðrir kennarar koma inn í það 

skipulag. Vendinám byggir á því að undirbúa námsefnið rafrænt þannig að það er allt 

inn á tölvunni og aðgengi nemandans er því alltaf til staðar.” (Skúli Kristjánsson). 

Í tékkneska skólanum hafa stjórnendur töluverða kennsluskyldu að sögn Petru 

Bohackovu. Sjálf kennir hún 11 kennslustundir á viku. Þegar hún var innt eftir hvers 

vegna þetta skipulag er sagðist hún hafa verið sátt við það til að byrja með, en eftir því 

sem tíminn og reynslan verður lengri fannst henni starf stjórnenda svo yfirgripsmikið 

og stærsti þáttur þess ætti að vera að styðja við kennara og því teldi hún að stjórnendur 

ættu ekki að sinna fastri kennslu. Stjórnendur þurfa að vera til staðar fyrir kennara eins 

mikið og mögulegt er. „Við viljum gera skólann okkar betri, við viljum fylgja nýjum 

stefnum í kennslu, nýjum stefnum í að nota upplýsingatækni og frá mínum bæjardyrum 

séð er það ærið verkefni fyrir stjórnendur”. (Petra Bohackova).  

Gæðanám fyrir kennara er grunnur að hæfni hans þegar inn á skólavettvang er 

komið. Sumir kennarar koma vel nestaðir fræðilega en skortir þekkingu og hæfni á 

vinnu með börnum, námsefninu og því að starfa innan skóla. Aðra skortir hæfni í 

skipulagi eða bekkjarstjórnun. Svo eru það þeir sem hafa mikla reynslu af því að vinna 

með börnum og unglingum á vettvangi utan skólans, svo sem í kirkjustarfi, í 

félagsmiðstöðvum eða öðru slíku. Margir eru vel menntaðir á bókina og bóklega 

þekkingu, en skortir mikilvæga hæfni til að breyta þekkingu yfir í framkvæmd (e. 

knowledge to practice). Sumir hafa góða tilfinningu fyrir hvernig á að kenna nemendum 

sem eiga auðvelt með nám, en skortir hæfnina til að ná til þeirra nemenda sem eiga í 

námserfiðleikum eða takast á við annars konar vanda. Nám kennara ætti að hjálpa 
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kennurum að þróa fjölbreytilegar kennsluaðferðir og skilning á hvernig og hvenær á að 

nota þær. (Hammond og Snowden, 2005). 

 

5.2.3 Viðhorf nemenda til innihalds náms 

Tilgangsleysi og einsleitni í kennsluháttum er einn þáttur sem nemendur nefna sem 

ástæðu þess að þeim leiðist í skólanum (Daschmann, Goetz og Stupnisky, 2018). Ýmsar 

vísbendingar eru um að aðferðafræði kennslu þurfi að breytast og inntak náms 

sömuleiðis. Mjög mikilvægt er að rýna betur í það sem gert er á vettvangi og hvað er 

verið að kenna. 

Í könnuninni kemur fram að þó nokkuð stór hópur nemendanna upplifir mikið 

tilgangsleysi í því sem þeir eru að gera í skólanum. 38% íslensku stúlknanna og 42% 

þeirra slóvakísku upplifa að það sem þær eru að gera í skólanum skipti ekki máli. 41% 

íslensku drengjanna og 35% þeirra slóvakísku upplifa slíkt hið sama (mynd 2):  

 

Mynd 2: „Ég er að gera margt í skólanum sem mér finnst ekki skipta máli“. 
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Það liggur í hlutarins eðli að þegar nemendur sjá ekki tilgang í því sem þeir eru að fást 

við í skólanum, þá finnst þeim ekki skemmtilegt. Það kemur líka í ljós þegar nemendur 

voru spurðir út í það. Í niðurstöðunum kemur fram að tæplega 60% íslenskra stúlkna 

finnst þær vera að læra margt sem er skemmtilegt í skólanum en um 48% drengja. 

Hlutfallið er mjög svipað í slóvakísku svörunum. 

Þetta gefur til kynna að endurskoða þurfi hvað er verið að kenna þegar 40 – 50% 

nemenda hafa ekki ánægju af því sem þeir eru að læra og sjá ekki tilgang með því. 

 

 

Mynd 3: „Ég er gera margt í skólanum sem mér finnst skemmtilegt“. 

 

Þetta staðfestist enn frekar í svari nemenda við spurningunni hvort þau séu að læra 

það sem er mikilvægt fyrir framtíðina. Þar telja aðeins um tvo þriðju íslenskra stúlkna 

og 61% þeirra slóvakísku sig vera að læra eitthvað sem er mikilvægt fyrir framtíðina. 

Það kemur örlítið á óvart að heldur stærri hluti drengjanna eða 73% þeirra íslensku og 

68% slóvakísku drengjanna telja sig vera að læra eitthvað sem skiptir máli fyrir 

framtíðina.  
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Mynd 4: „Ég er að læra margt í skólanum sem mér finnst mikilvægt fyrir 

framtíðina“. 

 

Maurice de Hond benti á að núverandi skólakerfi væri byggt á iðnaðar- og 

framleiðsluhugsun og vísaði m.a. í rannsókn sem hann sjálfur gerði þar sem 

einstaklingar sem höfðu lokið háskólaprófi voru spurðir hvort þeir hefðu valið það sama 

og þeir völdu að læra. Þá kom í ljós að 55% hópsins sagðist hefðu valið eitthvað annað. 

Sem segir manni að mati de Hond að þeir hafa lært svo margt annað utan kerfis sem 

kemur þeim á sporið um það sem þeir vilja gera fremur. 

Ef skólar væru staðir þar sem nemendur eru settir í aðstæður þar sem þeir eru 

líklegir til að upplifa persónulegan árangur, munu þeir þróa sitt eigið sjálfstraust. Með 

því að bjóða nemendum stöðugt upp á tækifæri sem efla þeirra persónulegu styrkleika 

enn frekar, eru þeir að þróa námshæfni sína jafn og trú á eigin getu. Hver áskorun sem 

nemendur sigrast á eykur skilning þeirra og trú á að þeir geti lært og tekist á við verkefni 

sem eru erfiðari og að það getur verið gaman. Þannig geta kennarar þroskað hugarfar 

vaxtar hjá nemandanum og hjálpað honum að takast á við enn öflugri áskoranir 

(Couros, 2015).  
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Þegar nemendur upplifa tilgangsleysi eru ekki líkur á að nám eigi sér stað en 

samkvæmt niðurstöðum í svörum nemenda eru 38% íslenskra stúlkna að gera margt í 

skólanum sem þeim finnst ekki skipta máli og 41% kynsystra þeirra í Slóvakíu. Um 

41% íslenskra drengja upplifir slíkt hið sama og 35% jafnaldra þeirra í Slóvakíu. 

 

 
Mynd 5: „Ég er að gera margt í skólanum sem mér finnst ekki skipta máli”. 

 

5.2.4 Áhrif nemenda á eigið nám 

Skúli Kristjánsson sagði nemandann sjálfan verða að vera miklu virkari í eigin 

ferli. Að mati Skúla erum við að svíkja nemendur nútímans og leggja áherslu á vitlausa 

hluti. Nemandinn á að setja sér markmið um að hverju hann stefnir. Það verði að nýta 

betur leiðsagnarnámið og aðferðir leiðsagnarmats. Enn séu alltof margir kennarar 

uppteknir af því að kenna í stað þess að leiðbeina. Nemandinn verður því aldrei 

raunverulega virkur í eigin námi. Það gerir það að verkum að nemendur upplifa að 

marga daga í röð eru þeir að ganga í gegnum sama daginn í skólanum. Það þarf að 

tengja saman, gera viðfangsefnið að viðfangsefni, að verkefni, jafnvel þó að tiltekin 

viðmið séu í mínútutali í hverri námsgrein. Nemendur eiga að vera virkir í eigin námi 

en við getum ekki gefið þeim þessa tauma á meðan við kennum þeim eins og við 

kennum þeim í núverandi stöðu, þar sem við setjum upp svo stífan ramma um 

kennslustundina að þeir hafa ekkert svigrúm innan hans. Skúli benti á mikilvægi 
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nemendalýðræðis og vísaði í þeim efnum til Kanada þar sem nemendalýðræði er í 

hávegum haft.  

Þegar nemendur voru spurðir álits um hversu mikil áhrif þeir fá að hafa á það sem 

þeir læra eru niðurstöður nokkuð sláandi (sjá mynd V). Aðeins tæplega 16% íslenskra 

stúlkna upplifir að þær fái miklu um það ráðið hvað þær læra í skólanum og sama 

hlutfall drengjanna. Svo virðist sem slóvakískir jafnaldrar þeirra upplifi heldur meiri 

ákvörðunarrétt yfir því sem þau læra því 32% stúlknanna telja svo vera og um 36% 

drengjanna.  

 

 

Mynd 6: „Ég ræð miklu um það sem ég læri í skólanum“. 

 

Gerrit Hendriks skólastjóri í Telgenborg skólanum í Almelo í Hollandi lagði mikla 

áherslu á mikilvægi samtalsins við nemandann. Í því breytingaferli sem skólinn hans 

fór í þegar tekin var upp ný skólastefna O4NT, er megináherslan á samtalið. Samtal 

kennarans við nemandann ásamt foreldrum þar sem er farið yfir hvernig nemandanum 

hefur gengið að ná þeim markmiðum sem hann sjálfur setti sér. Þessi samtöl fara fram 

á sex vikna fresti allt skólaárið og halda þannig vel utan um námið og hvernig 

nemandum gengur í náminu sínu. 

Viðhorf nemendanna staðfestir mikilvægi þess að dýpra nám eigi sér stað þegar 

nemandinn er fær um að umbreyta þeirri þekkingu og reynslu sem hann fær í gegnum 
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námið yfir á önnur svið eigin lífs. Með dýpra námi er átt við það ferli sem 

einstaklingurinn gengur í gegnum til að öðlast sex altæka eiginleika sem eru þekking á 

persónulegri skapgerð (e. character), hvað það þýðir að vera samfélagsþegn (e. social 

citizen), samstarfshæfni (e. collaboration), samvinnuhæfni (e. communication), 

sköpunarhæfni (e. creativity) og hæfni til gagnrýninnar hugsunar (e. critical thinking). 

Þessir eiginleikar ná þá einnig utan um samkennd, samúð, samfélagslegan skilning, 

frumkvöðlahæfni og fleiri þætti sem flókinn nútíminn krefst af einstaklingnum (Fullan, 

Quinn og McEachen, 2018).  

Mikilvægt er að samtal við nemendur leiði til þess að þeir séu meðvitaðir um þær 

áskoranir sem samfélag og mannkyn þarf að takast á við á næstu áratugum. „Það skiptir 

líka máli hvað maður er að gera í tíma en ekki bara á prófi. Foreldrarnir höfðu ekki sömu 

framtíð og við höfum núna“. (Nemandi úr rýnihópi). 

 

5.2.5 Sjálfsákvörðunarréttur nemandans  

„Það er ekkert kennt um hvernig á að bjarga sér frá ýmsum hættum. Og þegar maður 

lendir í einhverju, veit maður ekkert hvað maður á að gera”. (Nemandi úr rýnihópi). 

Á mynd 6 sést að 60% íslenskra stúlkna segjast vilja læra annað í skólanum en það 

sem þær eru að læra og tæp 84% kynsystra þeirra í Slóvakíu. 68% íslensku drengjanna 

vilja læra annað en það sem þeir eru að læra og 83% drengjanna í Slóvakíu. Mikilvægt 

er að árétta að þetta eru aðeins vísbendingar um viðhorf nemenda þar sem hópurinn er 

ekki nægilega stór til að álykta sem svo að þetta sé skoðun hins stóra hóps nemenda. 

Það er þó umhugsunarvert að nemendur sem hafa fengið lýðræðislega menntun og eru 

fær um að tjá skoðanir sínar skuli hafa þessa skoðun.  
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Mynd 7: „Mig langar að læra annað en það sem ég fæ að læra í skólanum”. 

 

Eins og hefur komið fram er sjálfsákvörðunarréttur nemandans í eigin námi og 

tækifæri hans á að velja viðfangsefni mjög mikilvægur. Niðurstöður rannsóknarinnar 

benda hins vegar til að það séu þvert á móti of fá tækifæri fyrir nemendur til að velja 

sér viðfangsefni í skólanum (sjá mynd 8). Um 17% íslenskra stúlkna telja sig stundum 

eða oft fá að velja sér verkefni og aðeins rúm 6% jafnaldra þeirra í Slóvakíu. Tæp 23% 

drengja telja sig frekar eða mjög oft fá tækifæri til að velja sér verkefni í skólanum en 

aðeins um 7% þeirra slóvakísku jafnaldra.  
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Mynd 8: „Ég fæ oft að velja mér verkefni í skólanum“. 

 

Víða eru skólar farnir að prófa aðferðir til að virkja nemendur til ákvarðanatöku. Í 

tékkneska skólanum lýsti Petra skólaþingum sem haldin eru í skólanum (e. school 

parliament). Þar fá nemendur tækifæri til að axla meiri ábyrgð á því sem á sér stað í 

skólanum, en mest eru það þó hlutir eins og reglur um umgengni, tónlist í skólabjöllunni 

eða slíkt en ekki um inntak námsins. Dæmi um slík skólaþing er einnig að finna víða í 

íslenskum skólum. 

Næsta mynd sýnir að það er upplifun nemenda að þeir séu nánast aldrei spurðir um 

hvað þeir vilja læra í skólanum. Þetta er í hróplegu ósamræmi við allar kenningar 

nútíma sérfræðinga um þróun í skólastarfi og breyttar áherslur í kennslu og 

kennsluaðferðum þar sem kennarinn ætti fremur að vera leiðsagnaraðili sem leiðir 

nemandann áfram í þekkingarleit sinni og forvitni. Kennarar ákveða viðfangsefnið, 

skipuleggja það og taka ákvörðun um með hvaða hætti það er unnið af nemendum. 

Nemendur eru samkvæmt niðurstöðunum því enn í hlutverki móttakenda þess sem 

kennarinn leggur fram í stað þess að leita sjálfir þekkingar sem þeir sjálfir kjósa að 

finna með aðstoð kennarans á vettvangi. 
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Mynd 9: „Kennarinn spyr mig oft: Hvað viltu læra í dag”? 

 

Í öllum þeim skrifum sem vísað er til í kafla 2 er mikil áhersla lögð á að þjálfa 

nemendur í samvinnu. Þjálfun í samstarfi nemenda á sem flestum sviðum skiptir máli 

og þannig öðlast þeir færni í að þroska hæfileika sína á því sviði. Stjórnendurnir sem 

rætt var við gera sér einnig grein fyrir mikilvægi þess að þjálfa nemendur í samvinnu 

og nemendurnir sjálfir vilja vinna saman. (sjá mynd 10).  

 

Mynd 10: „Ég vinn oft í hópavinnu með öðrum nemendum”. 
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Það er ánægjulegt að sjá að íslensku nemendurnir fá mjög oft að vinna saman og 

mun oftar en jafnaldrar þeirra í Slóvakíu. Þannig segjast 67% íslensku stúlknanna oft 

eða mjög oft fá að vinna í hópavinnu og enn fleiri drengir eða um 72%. Töluvert lægra 

hlutfall jafnaldranna í Slóvakíu fá að gera slíkt hið sama eða um 51% stúlkna og um 

45% drengja (sjá mynd 10). 

Það er skoðun Petru Boháčková skólastjóra að hefðir standi í vegi fyrir nýjum 

aðferðum. Margir kennarar gera sér grein fyrir mikilvægi þess að breytingar þurfa að 

eiga sér stað en aðrir ekki. Þeir horfast ekki í augu við stórar áskoranir sem heimurinn 

þarf sameiginlega að takast á við s.s. loftslagsbreytingar, flóttamannavanda og fleira. Í 

skólanum hjá henni er nú kennt fag sem heitir nútímavandamál heimsins (e. problems 

of the modern world) þar sem fjallað er um smærri og stærri vandamál, bæði í 

nærsamfélagi og á alþjóðavísu. Að mati Petru eru helstu áskoranir í nútímaskólastarfi 

hve erfitt er að reyna að gera sér grein fyrir þörfum nemenda þegar þeir hafa setið allt 

að 20 árum á skólabekk, hvað það væri helst sem þau þyrftu að vera fær um að þeim 

tíma liðnum.  

Eitt er víst að nemendur þurfa að læra að þeir þurfa að vera að nema ævina 

út. Þeir þurfa að kunna samvinnu, inn í bekknum, í hópum innan skólans, 

með nemendum í öðrum skólum og jafnvel með nemendum í öðrum löndum. 

Þeir þurfa að vera skapandi og þeir þurfa að njóta þess að læra. (Petra 

Boháčková). 

 

Af svörum nemenda má hins vegar sjá að samvinnunám er það sem nemendur vilja 

helst, að vinna með öðrum nemendum (sjá mynd 11). 88% allra nemendanna finnst 

mjög gaman að vinna í hópavinnu. Þetta gefur vísbendingar um að félagslegur þáttur 

náms skiptir máli. Það að læra í samfélagi við aðra nemendur virðist veita nemendum 

mun meiri ánægju í skólanum.  

Nemendur ættu jafnan að hafa tækifæri til að læra hverjir af öðrum og deila því 

sem þeir hafa lært til annarra. Við viljum efla nemendur í því að hafa rödd og því 

þurfum við að kenna þeim að nota rödd sína til að hafa áhrif. (Couros, 2015, bls. 111). 
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Mynd 11: „Mér finnst gaman að vinna í hópavinnu”. 

 

5.3 INNTAK NÁMS Á 21. ÖLD 

Gísli Rúnar Guðmundsson taldi þrjá lykilþætti eiga að einkenna nám barna til að 

undirbúa þau fyrir framtíðina. Það eru víðsýni, siðferði og gagnrýnin hugsun og vinna 

með eigin styrkleika. 

Þrátt fyrir sterka hefð í námi og kennslu í tékkneskum skólum taldi Petra mikilvægt 

að leggja áherslu á þætti eins og skapandi hugsun, samstarf, samvinnu og gagnrýna 

hugsun. Hún hefur velt fyrir sér hvers vegna verið er að halda námsgreinum svo 

aðskildum. Hvort ekki væri mun farsælla að setja þær saman í einhverskonar blokkir, 

verkefni eða efnisatriði. Taldi hún að það yrði mjög til þess að þróa þá hæfni sem hún 

nefndi áður, en var samt sem áður ekki bjartsýn á að það tækist í Tékklandi. Til þess 

væru hefðir of sterkar og virðing fyrir kennurum og skólastarfi ekki næg. 

Skúli sagði helstu áskoranir í skóla nútímans vera að tryggja grunninn, stoðirnar 

sem skólastarfið stendur á. Þær þurfa að vera styrkari. Hann taldi stoðirnar ekki vera 

klárar í íslensku skólakerfi því við værum ekki að ná utan um aðalnámsskrána. 

Skólastjórnendur hafi engan veginn sama skilning á því hvert á að stefna og hvernig 

ber að skilja aðalnámsskrána og skólarnir séu enn að reyna að átta sig á hvað hún þýði. 

Í því samhengi nefndi hann nýja menntastefnu Reykjavíkurborgar sem á að vera tilbúin 

haustið 2018 og á að byggja á aðalnámsskránni. Hann taldi að ef innleiðingin væri ekki 

skýr þá yrði hún ekki til neins og það fer eins og áður að fólk upplifir aftur og aftur 

4
2

%

3
3

%

3
2

% 3
6

%

4
7

%

5
5

% 5
7

%

5
4

%

6
% 8

%

4
%

2
%5

%

4
%

7
% 7
%

Í S L .  S T Ú L K U R Í S L .  D R E N G I R S L Ó V .  S T Ú L K U R S L Ó V .  D R E N G I R

Já, mjög gaman Já, frekar gaman Frekar leiðinlegt Mjög leiðinlegt



 

 

 
76 

 

eitthvað nýtt sem tekið er inn í skólana, eitthvað meira að gera og álagið eykst, en 

stoðirnar eru ekki í lagi. Skilningurinn verður að vera meiri á hvernig á að vinna 

grunnþættina, hvernig á að vinna með lykilhæfnina, hver eru hæfniviðmiðin og 

hvernig vinnum við með þau. Enn eru skólar að hræra í því hvernig hæfniviðmiðin eru 

notuð. Á Íslandi eru hæfniviðmið sett fyrir 4. 7. og 10. bekk og því þurfi að spyrja 

hvað sé verið að gera t.d. í 1. 2. og 3. bekk. Þetta sé óljóst og því séum við að svamla 

og fálma út í loftið og vona að við séum að hitta á rétta niðurstöðu. Hæfniviðmiðataflan 

líti í raun út eins og svissneskur ostur. Miðstýring á Íslandi sé því í raun í orði en ekki 

á borði. „Þegar eitthvað nýtt er lagt fram þá er bara gert ráð fyrir að það seitli eins og 

vatn í gegnum bergin og þeir sem starfa í grunnlögunum eiga síðan bara að redda því“ 

sagði Skúli um þá aðferðafræði sem oft hefur verið viðhöfð við innleiðingu nýrra 

verkefna í skólastarf.  

Að mati Skúla eru það menntamálayfirvöld sem bera ábyrgð á því að festa grunninn 

betur og þau eiga síðan að veita sveitarfélögunum stuðning til þess að geta framkvæmt, 

ekki síst með fjármagni.  

Þegar Skúli var inntur eftir viðhorfi til inntaks náms og hvort nemendur séu að 

læra í skólanum það sem er mikilvægt, þá telur hann að sumir geri það en aðrir ekki. 

Nám í dag er ennþá alltof bókamiðað og enn og aftur nefnir hann að alltof margir skilja 

enn ekki aðalnámsskrána, umræðan sé vitlaus og skapist af slakri kunnáttu þeirra sem 

sömdu og áttu að fylgja aðalnámskránni eftir. Umræðan snýst alltaf um námsmat, ekki 

hvernig við ætlum að kenna eða hvað, heldur um fyrirgjöf og mat. Þannig verður 

óöryggið þess valdandi að við flippum kerfinu en fólk fer að þvinga gömlu 

kennsluhættina og bækurnar inn í nýtt kerfi. Kennsluhættirnir breytast ekki og 

hæfniviðmið og nýtt námsmat er þá aðlagað að gömlum hlutum. Það sé eins og að 

reyna að setja flugvélaskrúfu inn í þvottavél. Það sem þetta þýðir fyrir nemandann er 

að þetta skapar enn meiri óvissu.  

 

Ég veit um barn sem hefur fengið námsmat í bókstöfum, það hefur verið 

notað hæfnimat, lokið eða ólokið – allt milli himins og jarðar. Er þetta kerfið 

sem gerir það að verkum að nemandinn bæti sig? Að nemandinn fyllist 

sjálfstrausti? Að nemandinn upplifi það að hann sé að ná þeim árangri sem 

hann vill ná í náminu? Nei. (Skúli Kristjánssson). 

 

Hann bendir svo á að ofan á allt þetta sé bætt spjaldtölvum. Tækin séu keypt, þau sett 

inn í stað þess að þróa kennsluhættina. Það að taka myndir af blaðsíðum í bók og setja 
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í Ipad, það er bara verið að ljósrita gamlan vana. Lykilhæfni lýsi ákveðnum 

eiginleikum mannskepnunnar sem ekki er hægt að setja hæfniviðmið við. Þannig lýsir 

hann X/Y- ásum, þeim mun meira sem allt er kennarastýrt, þá hefur nemandinn minni 

áhrif, en þeim mun meira sem farið er í gagnstætt horn á Y-ás, þá hefur nemandinn 

algjöra ábyrgð og algjört svigrúm. Þar verði til opið svæði þar sem nemandinn fær það 

sem hann vill og áhrif kennarans felast í því að styðja við nám nemandans.  

Þegar Maurice de Hond var að undirbúa opnun Steve Jobs skólans heimsótti hann 

einnig 15 lönd og áttaði sig á að allsstaðar var sama vandamálið. „Við erum með börnin 

okkar í fangelsi fortíðar, það er blindan. Við erum ekki lengur að ræða sama tímann 

og þann sem við ólumst upp í. Og þegar ég ræði við kennara um breytingar þá svara 

þeir því bara til að þetta sé kerfið”.  (De Hond). Að hans mati er mikil blinda (e. blind 

spots) í skólakerfinu um allan heim. Eitt stærsta hlutverk skólanna er að búa börnin 

undir samkeppnina við símana um þekkingu en fólk áttaði sig alls ekki á þessu, því 

stór hluti fullorðins fólks vill ekki að börnin noti síma á meðan það sjálft er bundið við 

þá. Vísaði hann til að mynda til stjórnarmyndunar í Hollandi sem tók sjö mánuði og 

allan þann tíma voru allir að vinna í símum og að nota tölvuna, en þetta sama fólk vill 

svo ekki að við notum tæknina í skólum. De Hond segir að það þurfi að endurskrifa 

námsskrár nú þegar og breyta hugmyndum í námi frá just in case yfir í just in time. 

Staðreyndin er sú að flest það sem verið er að prófa nemendur í, þurfa nemendur ekki 

að nota. Nemendur læra, eru prófaðir og gleyma svo. Það er mikilvægt að losa kennara 

undan yfirferð prófa en gera námsmat fremur í gegnum tæknina. Nemendur fá þá strax 

niðurstöður og kennarinn þarf ekki að yfirfara hundruði verkefna. „Við eigum að nota 

tæknina í skólunum eins og hún er notuð utan skólanna. Sjálfur á ég ekki vinnustað, 

vinnustaðurinn minn er tölvan mín.” (De Hond). 

Nýting tækninnar í skólanum er ekki markmið í sjálfu sér, heldur aðferð við að 

mæta betur þörfum þar sem mörg börn eru að vinna í skólanum á sama tíma. 
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Margir hafa þá skoðun að kennsla í forritunarmálum þurfi að hafa jafnmikinn forgang 

í námi nú á dögum og almennt læsi og ritun. Það kemur því nokkuð á óvart að nemendur 

eru ekki að setja forritunarnám í algjöran forgang í námi sínu. Það er þó nokkuð stærra 

hlutverk slóvakísku unglinganna sem telja þekkingu á forritun frekar eða mjög 

mikilvæga.  

 
Mynd 12: „Mér finnst mikilvægt að kunna að forrita”. 

 

Þannig telja aðeins um 55% íslensku stúlknanna það vera mjög  mikilvægt og rúm 70% 

þeirra slóvakísku en 57% íslensku drengjanna telja það mjög mikilvægt og um 80% 

þeirra slóvakísku. Þessar niðurstöður koma nokkuð á óvart. 

Gerrit Hendriks telur helstu áskorun skólasamfélagsins vera tilkoma internetsins. 

Internetið er brunnur þekkingar og þar er margt að finna, en hvernig viljum við að börn 

umgangist internetið? Það er erfiðleikum bundið að meta hvað er rétt og hvað er rangt 

og því er afar mikilvægt að börn læri að velja góða kosti og því er nauðsynlegt að gera 

þau heimavön á internetinu. Þetta er einn lykilþáttur og hinn er sá að kenna þeim að 

vera ábyrg fyrir sinni eigin framtíð að mati Gerrit. Hann er hér að benda á að það að 

gera nemendur færa um að nýta sér tæknina til þekkingarleitar og sköpunar er kjarni í 

upplýsingatækninni. Forritun er sérfræðiþekking sem mun færri munu tileinka sér 

heldur en þeir sem nýta sér tæknina með einhverjum hætti. 
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5.4 HVAÐ TELJA NEMENDUR MIKILVÆGAST AÐ LÆRA? 

Það kom glöggt fram í viðtölum við rýnihópana að það leiðarstef að nemendum 

finnst þeir ekki fá að hreyfa sig nægilega í skólanum. Þeir telja mikilvægt að auka 

hreyfingu og eiga valkosti þar sem það er hægt. Þá kom fram í mörgum hópanna að 

það væri mikilvægt að fá að vinna í hópavinnu þar sem samskiptahæfni skipti miklu 

máli. Sumum nemendum fannst ekki nægilega mikið verið að þjálfa samvinnu og 

samskiptahæfni. „Það er mikilvægt að vinna meira saman, það mun gagnast manni í 

framtíðinni. Að læra á samskipti er mikilvægt og að hafa góða þekkingu á mörgum 

hlutum.“ (Nemandi í rýnihópi). 

Mörgum fannst íslenskukennsla of fræðileg og of mikill tími fara í þætti eins og 

orðflokkagreiningu og þætti sem ekki skiptu lykilmáli. Tjáning, lestur og lesskilningur 

væru mikilvægari. 

Nemendur í rýnihópum nefndu einnig að kennsluaðferðir þyrftu að vera öðruvísi. 

Of mikið væri um að nemendur séu látnir lesa texta og svara spurningum. Það væri mun 

betra að nota tæknina betur og fækka bókum. Hún myndi einnig hjálpa nemendum að 

halda utan um eigið nám og bera meiri ábyrgð á því. Hún myndi einnig létta á starfi 

kennara. 

Það var rauður þráður í viðhorfum rýnihópanna að nemendur vilja hafa meira val 

um það sem þeir eru að læra. Þeir vilja fá kennslu í skapandi hugsun því það sé of mikil 

mötun í gangi, þeir vilja fá að finna hlutina út sjálfir, fá að rannsaka, fara í rökræður og 

kappræður. Þeir vilja fá að koma fram og tjá sig og auka færni sína í framkomu og 

tjáningu. 

Athyglisvert var að nemendum er mjög umhugað um stöðu kennara. Það væri 

mikið álag á kennara og það verði að hjálpa þeim, sérstaklega varðandi tæknina.  

Nemendur vildu fræðast miklu meira um heilsuna og heilbrigðan lífsstíl en einnig 

um hagfræði og notkun peninga.  

Nemendur láta sér annt um þá sem minna mega sín og vilja að komið sé mun betur 

til móts við þá sem eiga í erfiðleikum námslega og vera með efni við hæfi. Þetta kom 

heim og saman við viðhorf í rýnihópum nemenda sem eru í þeirri stöðu. Þeim fannst 

námið oft erfitt og að þeir fengju ekki viðeigandi stuðning. 

Í nokkrum næstu spurningum voru nemendur spurðir út í viðhorf sín til náms í 

nokkrum lykilþáttum sem nefndir hafa verið í fræðunum hér að framan. Það eru nám í 

forritun, mannréttindum, umhverfi og náttúru og skapandi hugsun. Allt eru þetta þættir 
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sem taldir eru mikilvæg þekking og hæfni fyrir þróun réttláts og heilbrigðs samfélags 

fyrir mannkynið á 21. öld. Á mynd XII komu fram viðhorf nemenda til forritunarnáms 

innan skólans og kom það nokkuð á óvart að ekki skyldi stærra hlutfall íslensku 

nemendanna telja það brýnt. 

Nemendur telja hins vegar tungumálakunnáttu mjög mikilvæga (sjá mynd 13). 

Þetta viðhorf styður við sýn sérfræðinga um mikilvægi alþjóðlegrar samvinnu og 

lausnaleitar á flóknum viðfangsefnum sem ná langt yfir landamæri. Nemendur gera sér 

skýra grein fyrir að tungumálakunnátta er lykilhæfni í samskiptum þjóða og er það 

gleðilegt.  

 

Mynd 13: „Mér finnst mikilvægt að læra erlend tungumál”. 

 

Þegar nemendur voru spurðir um mikilvægi þess að læra um umhverfi og náttúru í 

skólanum sést að 77% íslenskra stúlkna telja þennan þátt frekar eða mjög mikilvægan 

og enn stærri hópur drengjanna eða um 68%. Slóvakísku drengirnir eru sama sinnis og 

þeir íslensku en vegna mistaka féll þessi spurning af lista slóvakísku stúlknanna.  
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Mynd 13: „Mér finnst mikilvægt að læra um umhverfi og náttúru í skólanum”. 

 

Miðað við þá miklu alþjóðlegu umræðu sem á sér stað um umhverfismál og 

sjálfbærni gefa þessi viðhorf nemenda góð fyrirheit um sýn þeirra á þennan mikilvæga 

málaflokk. Alþjóðasamfélagið setur umhverfismál og sjálfbærni ofarlega í umræðuna 

og þær áskoranir sem nú eru að birtast til að mynda í loftslagsmálum kalla á aukna 

vitund, ábyrgð, meiri þekkingu og leit að lausnum. Það verður að meginhluta verk 

þessarar kynslóðar. Þarna liggur mikilvægt tækifæri en ekki síst ábyrgð 

skólasamfélagsins til að auka fræðslu um mikilvægi þess að þekkja umhverfið, læra á 

það og nýtingu þess og síðast en ekki síst umgengni við það. Umhverfismál eru 

forgangsmál á 21. öld og allar æðstu stofnanir heimssamfélagsins eins og Sameinuðu 

þjóðirnar og Evrópusambandið, jafnt innan ríkja sem á heimsvísu beina sjónum sínum 

að umhverfi og náttúru og þeirri vá sem steðjar að, verði ekkert að gert. Þess vegna er 

mjög mikilvægt að stórauka kennslu fyrir börn og unglinga á þessu sviði. Þeirra er 

framtíðin og þeirra verður ábyrgðin að bregðast við ef illa fer.  

Skapandi hugsun er einn af þeim lykilþáttum sem heilbrigt, sanngjarnt og skapandi 

samfélag til framtíðar er talið byggja á. Nemendur átta sig vel á þessu því rétt um 90% 

þeirra telja það frekar eða mjög mikilvægt að læra að vera skapandi í hugsun. Skapandi 

hugsun leiðir til lausnaleitar og er uppspretta nýrra hluta og hugmynda.  
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Mynd 14: „Mér finnst mjög mikilvægt að læra að vera skapandi í hugsun”. 

 

Nemendur eru mjög meðvitaðir um mikilvægi mannréttinda og vilja mjög gjarnan 

hafa þann þátt öflugan í námi sínu (sjá mynd XVI). 

Í næstu spurningu voru nemendur spurðir út í mikilvægi mannréttindakennslu. 

Athyglisvert er að sjá að hærra hlutfall slóvakísku nemendanna telur vera mjög 

mikilvægt að læra um mannréttindi. Þegar lagðir eru saman svarmöguleikarnir frekar 

eða mjög mikilvægt telja um 88% íslenskra stúlkna það mikilvægt en um 91% 
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slóvakískra stúlkna. 81% íslenskra drengja og 85% þeirra slóvakísku telja það frekar 

eða mjög mikilvægt að læra um mannréttindi í skólanum. 

 

Mynd 15: „Mér finnst mikilvægt að læra um mannréttindi í skólanum”. 

 

Nemendur voru spurðir hvort þeir sæju föðurland sitt sem framtíðarbúsetukost. 

Niðurstaðan gefur til kynna áhuga ungs fólks á að búa annarsstaðar en í heimalandi sínu 

því tæp 40% alls hópsins sér sig búa annarsstaðar í framtíðinni heldur en í eigin 

heimalandi. Það er óumdeilt að búseta í öðru landi víkkar sjóndeildarhring, skapar 

aukinn menningarskilning og býr til tengsl. 

 

Mynd 16: „Mér finnst líklegt að ég muni búa á Íslandi/Slóvakíu í framtíðinni”. 
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Í næstsíðustu spurningunni voru nemendur beðnir að forgangsraða fyrirfram 

gefnum fullyrðingum út frá fullyrðingunni Þegar ég verð fullorðin/n held ég að það 

verði mikilvægast: 

 að kunna að vinna með öðrum 

 að kunna að leita mér upplýsinga 

 að kunna önnur tungumál en móðurmálið 

 að kunna að leita lausna 

 að kunna að vinna með tilfinningar mínar og líðan 

 að kunna stærðfræði 

 að kunna að bjarga mér 

 að kunna að vinna með höndunum 

 að kunna á sem flestar tæknilausnir 

 að kunna á peninga og að skipuleggja líf mitt 

að kunna annað (hvað)?Tafla I: „Þegar ég verð fullorðin/n held ég að það 

verði mikilvægast að…“. 
 

 

Samkvæmt niðurstöðum finnst nemendum mest um vert að kunna að bjarga sér, 

kunna á peninga og kunna að skipuleggja líf sitt. Þessir mikilvægu hæfniþættir eru 

líklega að verulegu leyti lykillinn að farsælu lífi. Að kunna að bjarga sér er hæfnin í 

skapandi og lausnamiðaðri hugsun sem svo mikið hefur verið bent á í þessum skrifum. 

Mikilvægt er að geta þess að einhverra hluta vegna bárust ekki svör frá erlendu 

stúlkunum og ekki reyndist mögulegt að kalla eftir þeim. Fleiri þættir skipta máli að 

mati nemenda, en það eru tungumálakunnátta og hæfnin til að geta unnið með öðrum. 

Þetta kemur heim og saman við viðhorf þeirra fræðimanna sem vísað hefur verið til. 

Mikilvægi samvinnunnar og að geta unnið vel með öðrum er stór hæfniþáttur sem mikla 

Fullyrðing 

Ísl. 

stúlkur 

Ísl. 

drengir 

Slóv. 

stúlkur 

Slóv. 

drengir 

Vinna með öðrum 9% 8%   15% 

Leita mér upplýsinga 5% 3%   6% 

Önnur tungumál en móðurmálið 7% 0%   18% 

Leita lausna 6% 1%   14% 

Vinna með tilfinningar mínar og 

líðan 16% 3%   12% 

Stærðfræði 5% 11%   3% 

Bjarga mér  28% 22%   22% 

Vinna með höndunum 3% 3%   0% 

Á sem flestar tæknilausnir 2% 1%   6% 

Á peninga og að skipuleggja líf mitt 19% 49%   16% 
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áherslu þarf að leggja á í skólastarfi nútímans. Skólakerfið þarf að hafa þessa mikilvægu 

þætti sem vörður í gegnum allt nám. Til þess þarf að þjálfa kennara í skapandi 

kennsluaðferðum og aðferðum sem þjálfa nemendur í þessum hæfniþáttum.  

Nemendur eru samkvæmt þessu að gera sér grein fyrir þeim breytingum sem kallað 

er eftir og vilja taka þátt í að þær nái fram að ganga. 

Síðasta spurningin í könnunni var einnig fjölvalsspurning þar sem nemendur áttu 

að raða fullyrðingum eftir fullyrðingunni ef ég mætti alveg ráða hvað ég læri í skólanum 

vildi ég helst: 

 læra um samskipti 

 læra mikið í stærðfræði 

 vera góð/ur í ensku 

 stunda útirannsóknir 

 þjálfa samvinnu með öðrum nemendum 

 læra að þjálfa góðar samræður við aðra 

 örva listsköpun (tónlist, leiklist, myndlist, dans, vídeólist…) 

 Þjálfa gagnrýna hugsun 

 læra um mannréttindi 

 læra forritun 

 læra um líðan og tilfinningar 

 læra um menningu og búsetu í öðrum löndum  

 læra um mannréttindi 

 annað, hvað? 

Tafla II: „Ef ég mætti ráða hvað ég læri í skólanum vildi ég helst”: 

 

 

Af svörum nemenda má ráða að þeir líta á félagsfærni sem einn mikilvægasta þátt í 

námi sínu því þeir raða þættinum að læra um samskipti efst.samskipti í skólanum.  17% 

íslensku stúlknanna setja þann þátt efstan, 25% íslensku drengjanna og 29% slóvakísku 

Fullyrðing 

Ísl. 

stúlkur 

Ísl. 

drengir 

Slóv. 

stúlkur 

Slóv. 

drengir 

Læra um samskipti 17% 25%   29% 

Læra mikið í stærðfræði 12% 22%   9% 

Vera góð/ur í ensku 9% 11%   23% 

Stunda útirannsóknir 2% 3%   3% 

Þjálfa samvinnu með öðrum nemendum 2% 1%   3% 

Læra að þjálfa góðar samræður við aðra 1% 4%   3% 

Örva listsköpun (tónlist, leiklist, myndlist, dans, vídólist…) 16% 3%   6% 

Þjálfa gagnrýna hugsun 4% 8%   6% 

Læra um mannréttindi 13% 3%   3% 

Læra forritun 2% 9%   8% 

Læra um líðan og tilfinningar 10% 1%   14% 
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drengjanna. Þá er athyglissvert að sjá ólíka sýn ísleskra stúlkna og drengja á 

stærðfræðinám annars vegar og listgreinanám hins vegar. Þannig segjast 22% íslensku 

drengjanna helst vilja læra stærðfræði en einungis 12% íslensku stúlknanna. Þá er 

athyglisvert að næst á eftir samskiptum hjá slóvakísku drengjunum eða 29%, leggja 

þeir næstmestu áhersluna á að læra ensku, eða 23%. Því miður barst ekki svar frá 

slóvakísku stúlkunum við þessari spurningu. 
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6 UMRÆÐUR OG ÁLYKTANIR  
 

Skipulag atvinnulífs, lífsform foreldra og kröfur þeirra í daglegu lífi, kjarasamningar 

kennara, of stífir rammar innan skólaskipulagsins, of mikil áhersla á að allir fari sömu 

leið, úthlutun kennslukvóta, samræmt námsmat og fleira skilar okkur því að við getum 

ekki sinnt hverjum einstaklingi út frá hans eigin forsendum og þörfum eins og 

nauðsynlegt er. Þess vegna erum við að missa af miklum mann-/barnauði. Við töpum 

tengslum við hóp barna, missum sjónar á því hver þau raunverulega eru, vegna þess að 

við horfum á viðmið sem sett hafa verið um hvað þau EIGA að læra í stað þess að spyrja 

þau hvað þau VILJI læra. „Við ættum að vinna út frá styrkleikum okkar“, sagði einn 

nemandinn í athugasemdum í könnuninni. Samræðan hefur horfið fyrir 

fjöldaframleiðslunni og óttanum við að falla ekki í hefðbundna ramma. Þetta skilar 

okkur of stórum hópi barna sem fer ósáttur í gegnum skólakerfið, fær engan veginn 

notið sín og hefur misst áhugann á því að læra. Þetta er í hrópandi andstöðu við það 

sem haldið hefur verið fram, að nám ævina út sé sá lífsstíll sem nútíma manneskjan 

þurfi að horfast í augu við. Þess vegna þarf skólakerfið að breytast. Það þarf að fara út 

úr viðjum vanans um bekk og kennara, í einstakling og ráðgjafa. Kennara sem leiðbeinir 

nemanda í leit hans að þekkingu, þeirri þekkingu sem hann sjálfur vill leita sér að. Við 

þurfum að byggja alla menntun á lýðræðislegum grunngildum. 

Í þessum skrifum hefur verið reynt að svara eftirfarandi þremur 

rannsóknarspurningum: 

Fá nemendur að ráða einhverju um það sem þeir læra? 

Er innihald náms í samræmi við helstu áskoranir nútímans? 

Hverjar eru helstu hindranir og áskoranir í skólaþróun og nýsköpun í skólastarfi? 

 

Svaranna hefur verið leitað með viðhorfskönnunum við nemendur í tveimur 

löndum og viðtölum við sex skólastjórnendur frá fjórum löndum. Auk þess hefur verið 

leitað fanga í fræðilegu efni, mest í nýjustu fræðibókum um efnið og þess sem helst er 

skrifað um þessar mundir. 

Það hefur verið einstaklega fræðandi og áhugavert að vinna að þessum skrifum. 

Lögð hefur verið áhersla á að ná í sem nýjastar bækur um viðfangsefnið, leitað að nýjum 

ritrýndum greinum og hlustað eftir röddum aðþjóðasamfélagins bæði í gegnum 

internetið, með því að sækja áhugaverðar ráðstefnur innan lands og utan um skólamál 
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og síðast en ekki síst að ná tengslum við nemendur og spyrja þá, því viðhorf nemenda 

skipta miklu máli. Þá hefur verið rýnt í alþjóðlega samninga um grunngildi menntunar 

og helstu áherslur þegar horft er til framtíðar. Það voru vonbrigði að eiga þess ekki kost 

að geta lagt fram kannanir í fleiri löndum enda hafði mikil vinna með aðstoð margra 

verið lögð í að þýða og undirbúa spurningakannanir til að leggja fyrir í Hollandi og 

Þýskalandi. Það verður að bíða betri tíma. 

Það sem kom ef til vill mest á óvart við öflun efnis í fræðilegan grunn þessa 

verkefnis var að margir fræðimenn eru farnir að beina sjónum að inntaki náms. Sumir 

gagnrýna harðlega nútíma skólakerfi sem þeir telja úr sér gengið og ekki hæfa 

nútímanum, enda eru rætur þess í uppbyggingu iðnaðarsamfélaga þar sem mælingar, 

ferlar, færibandavinna og hraði skiptu mestu máli. Má í því sambandi nefna Sahlberg 

(2017) Zhao (2017) Fullan (2018) og fleiri). Sahlberg kom að ráðgjöf við nýja 

menntastefnu Reykjavíkurborgar (2018). Þegar hann lýsir sinni framtíðarsýn á 

skólastarf segir hann m.a.:  

 

Þróun sérsniðins og athafnamiðaðs náms leiðir með tímanum til aðstæðna 

þar sem fólk getur lært flest af því sem nú er kennt í skólum á stafrænan hátt, 

hvenær og hvar sem er….ístað þess að gera ráð fyrir að kennsla 

framtíðarinnar fari fram í kennslustundum sem úthlutað er til námsgreina 

ættum við einmitt núna að sýna meiri dirfsku og endurskoða hvernig tíminn 

er skipulagður í skólunum. Þetta myndi þýða að minni tími færi í 

hefðbundnar námsgreinar á borð við móðurmál, stærðfræði og náttúrufræði 

og meiri tími í tengda þætti, verkefni og ýmiss konar viðfangsefni (Sahlberg, 

2015, bls. 217). 

 

Niðurstöður kannana vegna og viðhorf þeirra stjórnenda sem rætt var við falla mjög 

vel að þeim áherslum sem fræðimenn sem vitnað var til í fræðikaflanum hafa fram að 

færa. 

Eftir að hafa unnið úr gögnum og rýnt þau er það mín sýn að það er raunveruleg 

ástæða til að endurskoða innihald náms, hleypa nemendum meira að með viðhorf sín, 

spyrja gagnrýninna spurninga um hvað er verið að kenna börnum í dag og hvað er í 

raun mikilvægt. Sjálf átta þau sig á mikilvægi þess að þekkja sjálfan sig sem manneskju 

og leita mikilvægi þess að læra að verða góður og heiðarlegur einstaklingur sem getur 

lifað innihaldsríku og góðu lífi í miklu samneyti við aðra. Í spurningu19 lýsa nemendur 

viðhorfum sínum til þess sem þau telja mikilvægast að læra og vera hæf til. Þau telja 

mikilvægt að vinna með sig sjálf og tilfinningar sínar, þau setja í forgang að kunna að 
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bjarga sér en jafnframt að vera hæf í að skipuleggja eigið líf og bera ábyrgð á því. Í 

spurningu 20 kemur fram hvað þau vilja helst læra og nefna þau enn hve mikilvægt er 

að læra um samskipti. Þá nefna nemendur einnig að þau vilja læra um sjálf sig og eigin 

líðan og sömuleiðis setja þau nám um mannréttindi ofarlega á listann. Þetta sýnir að 

nemendur eru að átta sig á að það skiptir máli að læra um þá hluti sem snúa að öllu hinu 

mannlega. Þau hafa þegar áttað sig á að það nægir ekki að læra eingöngu um staðreyndir 

og þekkingu heldur miklu fremur að læra að vera manneskja og lifa og njóta sín í 

samvistum við aðrar manneskjur. Þetta eru mikilvægar niðurstöður sem gefa bjartar 

vonir um framtíðina.   

Ljóst er af viðhorfum nemenda að þeir átta sig á að breytinga er þörf og að þeir eru 

ekki nema að litlu leyti að læra í skólanum þar sem þeim finnst skipta máli og svo 

virðist sem stjórnendur upplifi að fastar hefðir og viðhorf kennara sé helsta hindrun 

fyrir þróun í skólastarfi. Til að festa nýjar aðferðir í sessi þarf að vinna þær í nánu 

samstarfi við kennara og valdefla þá eins og mögulegt er. Aðkoma þeirra, endurnýjun 

kjarasamninga og efling sjálfsmyndar kennarastéttarinnar er sameiginlegt verkefni sem 

allir verða að koma að. 

Umhverfismál þurfa að komast í brennidepil menntunar út um allan heim og 

frumkvöðlar og nýsköpunarfólk þarf að fá byr undir báða vængi í skólakerfinu. Það eru 

skapandi einstaklingarnir sem koma auga á nýjar leiðir til að leysa flókin og mikilvæg 

vandamál. Mikilvægt er að beina sjónum að sjálfsákvörðunarrétti nemenda í eigin námi 

og kennarar þurfa að vera óhræddir og þjálfaðir í að mæta þörfum barna á ólíkan hátt. 

Skapa þarf skemmtilegt, afslappað, skapandi og hlýlegt andrúmsloft í skólum þar sem 

nemendur finna sig velkomna og kennarar njóta sín sem sérfræðingar í 

leiðsagnarhlutverki sínu. 

Það væri afar áhugavert að gera mun stærri rannsókn með mun stærra þýði 

nemenda í mörgum löndum til að fá öruggari niðurstöður sem hægt væri að nýta sem 

grunn í að endurskipuleggja menntakerfið og hvað við ættum að kenna börnum í dag.  

 

6.1 TVÖFALT MENNTAKERFI 

Mín skoðun er sú að við erum í dag að keyra tvöfalt menntakerfi, annars vegar kerfi 

fortíðar þar sem mínútuviðmið, frímínútur, sérgreinakennsla með áherslu á hlutverk 

kennarans sem fræðara í þeim skilningi að hann hafi að mestu leyti þá þekkingu sem 

nemendur þurfa á að halda, samræmd próf, og ákvarðanir utanfrá ráða för og hins vegar 
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kerfi þar sem við erum að leitast við að taka inn þætti sem kallað er eftir í hæfni 

einstaklinga á 21. öld. Það er oft á tíðum erfið samkeyrsla þar sem margar 

skólabyggingar, menntun kennara, viðhorf foreldra og ólíkur skilningur á því hvað nám 

og menntun er, trufla skýra sýn. Dýpra nám með áherslum á þá hæfni sem flestir virðast 

vera sammála um að sé mikilvæg í dag þarf að rata betur inn í inntak náms og auka þarf 

þekkingu á því sem skiptir þar lykilmáli hjá öllum haghöfum skólasamfélagins. Svör 

nemendanna staðfesta þetta þegar þeir lýsa hugmyndum sínum um forgangsröðun í 

innihaldi náms og hvað þeir telja að skipti mestu máli. Með því er ekki verið að ýta 

þekkingu eða þekkingaratriðum út eins og stundum heyrist, heldur er verið að tengja 

þekkingu við tilgang og hlusta þannig á þarfir nemenda mun betur. Þeir vilja líka skilja 

hvers vegna þeir þurfa að læra hluti sem þeir sjá ef til vill ekki tilgang með við fyrstu 

sýn. Ef nemendur telja forgangsatriði að vera góður í samskiptum og þá sé mikilvægt 

að læra um samskipti þá þarf slíkt nám að rata með skýrari hætti inn námsskrá. Ef 

nemendur setja það efst á blað að læra um tilfinningar og líðan þá þarf það sömuleiðis 

að vera á dagskrá í skólastarfinu með afgerandi hætti.  

Allir viðmælendur hafa þá skoðun að skólastarf þurfi að breytast verulega. Þeir 

virðast óþreyjufullir en jafnframt hafa þeir áhyggjur af því að það gerist ekki nógu hratt. 

Það kemur heim og saman við hugmyndir sérfræðinga eins og Pasi Sahlberg sem segir 

að núverandi fyrirkomulag skóla krefjist róttækra breytinga (Sahlberg, 2017, bls. 217). 

Niðurstöðurnar gefa þó ákveðnar vísbendingar og gera það sömuleiðis aðrar 

rannsóknir sem vitnað er til s.s. þýska rannsóknin. Viðfangsefnið er ótrúlega áhugavert 

og spennandi og góður vegvísir fyrir mig persónulega sem starfa á vettvangi skólamála 

og gæti mögulega lagt eitthvað af mörkum með þessa skemmtilegu og einstaklega 

áhugaverðu rannsóknarvinnu að baki. 

Með þessar niðurstöður í huga má benda á eftirfarandi tillögur til að hefja vegferð 

að mikilvægum breytingum á skólakerfinu, umbyltingu. Er þá sér í lagi horft til íslenska 

skólakerfisins: 

1. Endurskoða aðalnámsskrár með sérstöku tilliti til viðmiðunarstundaskrár á 

sérstakar námsgreinar. 

2. Hefja samtal milli hagsmunaaðila um kjarasamning kennara um breytingar á 

inntaki hans og hvernig hann er uppbyggður með tilliti til möguleika á mun 

meira flæði á vinnuframlagi kennara á vettvangi skólanna í takt við nýjar 

áherslur. 



 

 

 
91 

 

3. Stórauka endurmenntun kennara í upplýsingatækni, teymisvinnu, aðferðafræði 

kennslu og hæfni til breytingastjórnunar. 

4. Endurskoða inntak kennaranáms og draga mun betur inn í námið námsþætti og 

kennslu í t.d. skapandi kennsluháttum, listgreinum, samvinnu, samkennd, 

teymiskennslu, samþættingu námsgreina, sjálfbærni og fleiru. 

5. Opna enn frekar á þátttöku nemenda í ákvarðanatöku í eigin námi. 

6. Algjöra uppstokkun á innra skipulagi skóla m.a. með tilliti til tímaramma, 

frímínútnakerfi og öðru í stundaskárgerð. Fá meira flæði í vinnuna í anda 

samfélagslegarar/heimilislegrar hugsunar og mætti þar t.d. líta til skipulags í 

frístunda- og félagsmiðstöðvastarfi. Þannig geta nemendur unnið mun meira 

sjálfstætt. Mætti gera tilraunir til að byrja með. 
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VIÐAUKAR 
 

VIÐAUKI 1 – GRUNNSPURNINGAR TIL VIÐMÆLENDA 

 

1. Segðu mér aðeins frá þér. 

2. Hvers vegna stofnaðir þú Nú?/Steve Jobs skólann? 

3. Hvert er hlutverk nemandans í skólanum? 

4. Hvað aðskilur helst skólann frá hefðbundnum skóla? 

5. Hvernig tekst þér að bregðast við vilja og væntingum nemenda? 

6. Eru nemendur spurðir álits um innihald og aðferðafræði námsins? 

7. Hverjar eru helstu hindranir í skólaþróun að þínu mati? 

8. Hverjar eru helstu áskoranir í umbreytingu skólastarfs? 

9. Hver ber ábyrgð á umbreytingunum? 

10. Hver er þín framtíðarsýn fyrir þjónustu skólastofnana við nemendur? 

 

Spurningalistinn var þýddur á ensku og nýttur þannig í viðtölum við erlendu 

viðmælendurna sem allir gátu tjáð sig á ensku. 
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VIÐAUKI 2 – BRÉF TIL STJÓRNENDA Á AKUREYRI 
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VIÐAUKI 3 - BRÉF OG SPURNINGALISTI TIL NEMENDA Á ÍSLENSKU 

 

KÖNNUN 

Hvað viltu læra? 

 

Kæri nemandi! 

Ég heiti Soffía Vagnsdóttir og ég er fjarnemi í Evrópufræðum í háskólanum á Bifröst. 

Ég þakka þér fyrir að taka þátt í þessari könnun.  

Ég er nú að skrifa meistararitgerð til að ljúka náminu. Ritgerðin á að fjalla um 

hugmyndir barna og unglinga um það sem þau vilja læra í skólum og hvað þau telja 

vera mikilvægast að kunna, geta og vita fyrir framtíðina.  

Börn á þínum aldri í tveimur öðrum löndum verða beðnir um að svara þessum sömu 

spurningum.  

Niðurstöðurnar geta verið hjálplegar fyrir þá sem ákveða hvað á að kenna í skólum.  

Könnunin hefur að geyma 21 spurningu sem ég bið þig um að lesa vel áður en þú 

svarar. Skoðaðu einnig vel svarmöguleika. 

Bestu þakkir, 

Soffía  
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Ég er 

Stúlka 

Drengur 

 

Ég er fædd/ur 

2002 

2006 

 

 

Vinsamlegast svaraðu eftirfarandi fullyrðingum.  

Athugaðu að krossa aðeins við eitt svar. 
1. Mér finnst gaman í skólanum. 

Mjög gaman 

Frekar gaman 

Frekar leiðinlegt 

Mjög leiðinlegt 

 

2. Ég er að læra margt í skólanum sem mér finnst skemmtilegt.  

Mjög margt 

Frekar margt 

Frekar fátt 

Ekkert 

 

3. Ég er að læra margt í skólanum sem mér finnst mikilvægt fyrir framtíðina. 

Mjög margt 

Frekar margt 

Frekar fátt 

Ekkert mikilvægt 

 

4. Ég er að læra margt í skólanum sem mér finnst ekki skipta máli. 

Mjög margt sem skiptir ekki máli 

Frekar margt sem skiptir ekki máli 

Frekar fátt sem skiptir ekki máli 

Ekkert sem skiptir ekki máli 

 

5. Ég ræð miklu um það sem ég læri í skólanum. 

Mjög miklu 

Frekar miklu  

Frekar fáu 

Ég ræð engu 

 

6. Mig langar að læra annað en það sem ég fæ að læra í skólanum. 

Má, mjög margt annað 

Já frekar margt annað 

Nei, frekar fátt annað 

Ekkert annað 

 

7. Ég vinn oft í hópavinnu með öðrum nemendum. 

Já, mjög oft 

Já, frekar oft 

Mjög sjaldan 

Aldrei 
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8. Ég fæ oft að velja mér verkefni í skólanum. 

Já, mjög oft 

Já, frekar oft 

Mjög sjaldan 

Aldrei 

 

9. Mér finnst gaman að vinna hópavinnu. 

Já, mjög gaman 

Já, frekar gaman 

Frekar leiðinlegt 

Mjög leiðinlegt 

 

10. Mér finnst mikilvægt að læra erlend tungumál. 

Já, mjög mikilvægt 

Já, frekar mikilvægt 

Ekki mjög mikilvægt 

Alls ekki mikilvægt 
 

11. Mér finnst mikilvægt að kunna að forrita. 

Já, mjög mikilvægt 

Já, frekar mikilvægt 

Ekki mjög mikilvægt 

Alls ekki mikilvægt 

 

12. Kennarinn spyr mig oft: Hvað viltu læra í dag? 

Já, mjög oft 

Já, frekar oft 

Nei, frekar sjaldan 

Nei, aldrei 

 

13. Mér finnst mjög mikilvægt að læra að vera skapandi í hugsun. 

Já, mjög mikilvægt 

Já, frekar mikilvægt 

Ekki mjög mikilvægt 

Alls ekki mikilvægt 

 

14. Mér finnst líklegt að ég muni búa á Íslandi í framtíðinni. 

Mjög líklegt 

Frekar líklegt 

Frekar ólíklegt 

Alls ekki 

 

15. Mér finnst mikilvægt að læra um mannréttindi í skólanum. 

Já, mjög mikilvægt 

Já, frekar mikilvægt 

Ekki mjög mikilvægt 

Alls ekki mikilvægt 

 

16. Mér finnst mikilvægt að læra um umhverfi og náttúru í skólanum. 

Já, mjög mikilvægt 

Já, frekar mikilvægt 

Ekki mjög mikilvægt 

Alls ekki mikilvægt 
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17. Þegar ég verð fullorðin/n held ég að það verði mikilvægast að kunna: 

Merktu númer 1 það sem þér finnst mikilvægast og svo koll af kolli. Síðan máttu 

skrifa fleira í neðsta reitinn ef þú vilt. 

 

 Að kunna að vinna með öðrum 

 Að kunna að leita mér upplýsinga 

 Að kunna önnur tungumál en móðurmálið 

 Að kunna að leita lausna 

 Að kunna að vinna með tilfinningar mínar og líðan 

 Að kunna stærðfræði 

 Að kunna að bjarga mér 

 Að kunna að vinna með höndunum 

 Að kunna á sem flestar tæknilausnir 

 Að kunna á peninga og að skipuleggja líf mitt 

 Annað (hvað)? 

 

18. Ef ég mætti alveg ráða hvað ég læri í skólanum vildi ég helst: 

Merktu númer 1 sem þér finnst mikilvægast og svo koll af kolli: 

 Læra um samskipti 

 Læra mikið í stærðfræði 

 Vera góð/ur í ensku 

 Stunda útirannsóknir 

 Þjálfa samvinnu með öðrum nemendum 

 Læra að þjálfa góðar samræður við aðra 

 Örva Listsköpun (tónlist, leiklist, myndlist, dans, 

vídeólist…) 

 Þjálfa gagnrýna hugsun 

 Læra um mannréttindi 

 Læra forritun 

 Læra um líðan og tilfinningar 

 Vera mjög góð/ur í íslensku 

 Læra um menningu og búsetu í öðrum löndum  

 Læra um mannréttindi 

 Annað , hvað? 

 

19. Annað sem þú vilt taka fram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestu þakkir fyrir hjálpina! 

  



 

 

 
103 

 

VIÐAUKI 4 - BRÉF TIL SKÓLASTJÓRNANDA Í SLÓVAKÍU 

 

 

Milý kolega, 

 

Moje meno je Soffia Vagnsdóttir a pracujem ako vedúca odboru školstva 

v Akureyri, ktoré je najväčšie mesto na severe Islandu.  

Minulý rok v decembri som participovala na veľkej konferencií Conference 

Connected http://connected.osf.sk/ , ktorú organizovala Nadácia otvorenej spoločnosti. 

Bol to naozaj zaujímavé a silné podujatie, z ktorého som si veľa zobrala. 

Môj vzťah so Slovenskom odštartovala moja veľmi dobrá priateľka Zuzana 

Čačová, ktorá pracuje v Nadácii otvorenej spoločnosti/ Open society Fundation, 

s ktorou som sa spoznala na konferencií v Holandsku minulý rok, a vďaka nej mám aj 

kontakt na vás a dovoľujem si vás osloviť. Zuzana mi tiež pomáha s prekladmi 

a zorganizovaním tohto výskumu. 

Pracujem na mojej diplomovej práci na Európskych štúdiách z Brifrostskej 

univerzity na Islande. V mojom výskume hlavne pracujem na študentskej demokracii, 

ako študent vníma/vidí školský systém a ako je potrebné školu inovovať pre potreby a 

problémy 21 storočia. 

Na Islande vyplnilo dotazník 240 študentom, ktorí sú narodený v roku 2002. 

Veľmi by som vás chcela poprosiť o pomoc a spoluprácu. Potrebovala by som 

rozdistribuovať dotazník študentom, ktorí sú narodení v roku 2002 vo vašej škole. 

Veľmi mi to pomôže. V prípade vášho súhlasu, pošlem link na ktorom študenti dotazník 

jednoducho vyplnia.  

V dotazníku sa (ktorý je preložený do slovenčiny) nepýtam na personálne 

informácie iba možnosti. Časovo Islandským študentom zabralo iba 10 minút  

Vopred veľmi pekne ďakujem a v prípade, že by ste mali otázky, alebo by som 

vám mohla byť nápomocná tu na Islande neváhajte ma kedykoľvek osloviť. 

S úctou,  

Soffia 

  

http://connected.osf.sk/
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VIÐAUKI 5 - BRÉF OG SPURNINGALISTAR FYRIR NEMENDUR Í SLÓVAKÍU 

 

Čo sa chceš naučiť? 

Milý študent,/Milá študentka 

volám sa Soffia Vagnsdottir a žijem na Islande. Ďialkovo študejm na Bifrostskej 

univerzity na Islande odbor európske štúdiá.  

Chcem sa Ti veľmi pekne poďakovať za účasť v tomto prieskume. 

Teraz pracujem na mojej magisterskej práci. Táto práca sa zaoberá názormi detí a 

teenagerov o tom, čo sa chcú naučiť v škole a čo sú pre nich najdôležitejšie zručnosti 

a schopnosti do budúcnosti.  

Deti a teenageri Tvojho veku v dvoch ďalších krajinách, Island a Holandsko, tiež 

vyplnia rovnaký dotazník. 

Výsledky budú nápomocné pre tých, ktorí rozhodujú, čo sa bude v školách učiť. 

Dotazník má dokopy 22 otázok a pekne Vás prosím, aby ste si prečítali otázku a 

všetky možnosti predtým, ako sa rozhodnete pre odpoveď. 

Veľmi pekne ďakujem za spoluprácu. 

Soffia 
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1. Som 

a dievča 

a chlapec 

 

2. Narodil som sa v roku 

2002 

2006 

 

Prosím, odpovedz nasledujúce otázky: 

 

3. Školu mám rád 

a. veľmi 

b. celkom 

c. nie veľmi (je dosť nudná) 

d. vôbec (je nudná)  

4. V škole sa učím veľa vecí, ktoré 

a. sa mi veľmi páčia 

b. sa mi celkom páčia 

c. sa mi veľmi nepáčia 

d. sa mi vôbec nepáčia 

 

5. V škole sa učím veľa vecí, o ktorých si myslím, že sú dôležité pre budúcnosť. 

a. Úplne súhlasím. 

b. Celkom súhlasím. 

c. Trochu súhlasím. 

d. Vôbec nesúhlasím. 

 

6. V škole sa učím veci, ktoré podľa mňa nie sú dôležité. 

a. Úplne súhlasím. 

b. Celkom súhlasím. 

c. Trochu súhlasím. 

d. Vôbec nesúhlasím. 

7. Ja sám sa môžem rozhodnúť, čo sa naučím v škole.  

a. Úplne súhlasím. 

b. Celkom súhlasím. 

c. Trochu súhlasím. 

d. Vôbec nesúhlasím. 

 

8. V škole sa chcem naučiť veľa iných vecí, ako tých, ktoré sa odo mňa 

očakávajú. 

a. Áno, veľmi veľa iných vecí. 

b. Áno, dosť iných vecí. 

c. Nie, menej iných vecí. 

d. Nechcem sa naučiť nič iné. 
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9. Často pracujem v tíme s inými študentmi. 

a. Áno, veľmi často. 

b. Dosť často. 

c. Nie, zriedka. 

d. Nikdy nepracujeme v tíme. 

 

10. Môžeme si vybrať, čo budeme v škole robiť. 

a. Veľmi často. 

b. Dosť často. 

c. Zriedka. 

d. Nikdy. 

 

11. Veľmi rád pracujem v tíme. 

a. Áno, veľmi rád. 

b. Áno, celkom rád. 

c. Ani nie, je to celkom nuda. 

d. Nie. 

 

12. Myslím si, že je dôležité učiť sa cudzie jazyky. 

a. Áno, veľmi dôležité. 

b. Celkom dôležité. 

c. Nie je to veľmi dôležité. 

d. Vôbec to nie je dôležité. 

 

13. Myslím si, že je veľmi dôležité vedieť programovať na počítači. 

a. Áno, veľmi dôležité. 

b. Celkom dôležité. 

c. Nie je to veľmi dôležité. 

d. Vôbec to nie je dôležité 

 

14. Učiteľ sa ma často opýta: „Čo sa chceš dnes naučiť?“ 

a. Áno, veľmi často. 

b. Áno, dosť často. 

c. Zriedka. 

d. Nikdy. 

15.  Myslím si, že je dôležité byť kreatívny. 

a. Áno, veľmi dôležité. 

b. Celkom dôležité. 

c. Nie je to veľmi dôležité. 

d. Vôbec to nie je dôležité 

 

16. Myslím si, že je pravdepodobné, že budem žiť v budúcnosti naSlovensku. 

a. Áno, veľmi pravdepodobné. 

b. Áno, celkom pravdepodobné. 

c. Nie je to veľmi pravdepodobné. 
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d. Vôbec si to nemyslím. 

17. Myslím si, že je veľmi dôležité učiť sa v škole o ľudských právach. 

a. Áno, veľmi dôležité. 

b. Celkom dôležité. 

c. Nie je to veľmi dôležité. 

d. Vôbec to nie je dôležité 

 

18.  Myslím si, že je dôležité naučiť sa v škole o prostredí a prírode. 

a. Áno, veľmi dôležité. 

b. Celkom dôležité. 

c. Nie je to veľmi dôležité. 

d. Vôbec to nie je dôležité 

 

19. Keď budem dospelý, myslím si, že najdôležitejšie je (1 – najdôležitejšie, 9 – 

najmenej dôležité) 

a. Byť schopný pracovať s inými. 

b. Vedieť, ako hľadať informácie.  

c. Vedieť rozprávať inými jazykmi, ako mojím rodným. 

d. Byť schopný hľadať dobré riešenia. 

e. Vedieť pracovať s mojimi pocitmi a emóciami. 

f. Vedieť matematiku. 

g. Vedieť prežiť. 

h. Vedieť používať rôzne druhy technológií. 

i. Vedieť ako fungujú peniaze a ako si zorganizovať život.  

 

20. Je niečo ďalšie, čo by bolo podľa Teba dôležité sa naučiť? (napíš): 

 

 

21.  Keby som sa mohol úplne rozhodnúť, čo sa chcem naučiť v škole, chcel by 

som (1 – najdôležitejšie, 9 – najmenej dôležité) 

a. Sa naučiť o komunikácii. 

b. Sa naučiť veľa z matematiky. 

c. Byť veľmi dobrý v angličtine.  

d. By som robiť výskum. 

e. Trénovať prácu v tíme s inými. 

f. Sa naučiť udržať s inými dobrú konverzáciu. 

g. Podporovať kreativitu (hudba, herectvo, kreslenie, tanec, video…) 

h. Trénovať kritické myslenie. 

i. Sa naučiť o ľudských právach. 

j. Sa naučiť programovať na počítači. 

k. Sa naučiť o pocitoch, emóciách a stavoch mysle.  

 

22. Niečo ďalšie, čo by si chcel pridať? 

 

Veľmi pekne Ti ďakujem za pomoc. 

Odoslať. 
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VIÐAUKI 6 - BRÉF TIL SKÓLASTJÓRA Í ÞÝSKALANDI 

 

Akureyri, 17th. of December 2017 

 

 

Principal of Gymnasium Ohmoor, 

Mrs. G. Mueller, 

Hamborg, 

Germany. 

 

Good morning dear Mrs. Mueller, 

I am writing this letter from Iceland. I currently am the head of the educational 

department of Akureyri municipality which is the biggest city in the north of Iceland, 

the second biggest in Iceland. I have been working in this job for the last three years. 

Before I mention my request to you I first of all want to tell you about my 

connection to the Ohmoor school. Before I started my present job I was the principal in 

a small school in the Westfjords of Iceland. It was a school for about 140 children at 

the age from 6 – 16 years old. 

I realised that our school needed to increase it´s horizon!  

And that is where the connection with Ohmoor comes in. My dearest sister in law, 

Iris Kramer is working for you in Ohmoor. She is a music teacher and a psychologist. 

She was living in Iceland with my brother for a few years, in our little village where 

she worked in our school as a music teacher, but also in the music school in the village. 

Later, she moved back to Hamburg and started working in Ohmoor. It was her idea to 

make a connection between our small school and your big school in the way to explore 

students experience and make contact between teachers to learn from each other. So, 

with her help I learned to know Mr. Detlef Erdmann, the former principal of the 

Ohmoor school. He is a great man and through Iris´s help and his understanding and 

kindness, our little school managed to join a European project for the first time. 

https://www.slideshare.net/tabor1/bell-17282125, we even won a prize! 

And since then we have taken part in more co-work. We came for a visit a few 

times and enjoyed the wonderful hospitality of the teachers and students in Ohmoor.  

I myself am educated as a class music teacher. I also finished MA in cultural 

management in 2013. And now I am finishing my MA in European studies, working 

on the research in that case. So now I come to my request. I want kindly to ask if it 

would be possible with your help to put a questionnaire to students who are born in 

https://www.slideshare.net/tabor1/bell-17282125
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2002. It takes about 10 minutes to answer the questions. I would send you a link which 

the students just open and answer. Of course the questions are in German. There is no 

personal informations, besides age and sex. The rest are questions about students view 

of learning contents. 

I have already put the questionnaire to a big group of Icelandic students and also 

in Slovakia. And I am also preparing to put the questionnaire to students at same age in 

a school in Almelo in Holland. 

Do you think this would be possible? If there would be any further information you 

need or anybody would be needed to help or explain, my brother Hrólfur and Iris could 

also confirm who I am and what I am doing. 

I really look forward to hear from you, 

With great respect and thanks, 

Soffía Vagnsdóttir 

Personal mail: sossa@smelt.is 

 

p.s. This picture is taken in our little school, 

and as you can see we were very proud of our 

european co-work, we even painted it on a big 

wall in the school´s corridor. 

 

  



 

 

 
110 

 

VIÐAUKI 7 – BRÉF OG SPURNINGALISTI TIL NEMENDA Á ÞÝSKU 

 
Was möchtest du lernen?  

Lieber Schüler! 

 

Ich heiße Soffía Vagnsdóttir und ich bin ein Fernstudent im Fach Europäische Studien 

an der Universität in Bifröst, hier in Ísland. Ich danke dir für deine Teilnahme an 

dieser Umfrage. 

 

Ich schreibe gerade eine Diplomarbeit um mein Studium abzuschließen. Der Essay 

soll die Ideen von Kindern und Jugendlichen diskutieren, z.B. was sie in der Schule 

lernen wollen und was sie für die Zukunft für wichtig erachten, zu kennen, können 

und wissen. 

Kinder und Jugendliche in deinem Alter in zwei anderen Ländern werden auch 

gebeten die gleichen Fragen zu beantworten. 

 

Die Ergebnisse können für diejenigen hilfreich sein, die entscheiden werden, was in 

der Zukunft in den Schulen gelehrt wird. 

 

Die Umfrage enthält 22 Fragen, die ich dich bitten möchte, sorgfältig zu lesen, bevor 

du eine Antwort gibst. Schau dir bitte erst alle möglichen Antworten gut an.  

 

Vielen dank, 

 

Soffía 
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1. Ich bin ein 

Mädchen 

Junge  

 

2. Ich wurde geboren im Jahre 

2002  

2006  

 

3. Bitte beantworte die folgenden Aussagen.  

Ich genieße die Schule  

sehr viel.  

eher viel. 

eher wenig. 

sehr wenig. 

 

4. Ich lerne Dinge in der Schule, die mir Spaß machen.  

sehr viel 

ziemlich viel 

relativ wenig 

nichts 

 

5. Ich lerne Dinge in der Schule, wovon ich denke das die für die Zukunft wichtig 

sind.  

sehr viel 

ziemlich viel 

relativ wenig 

nicht 

 

6. Ich lerne Dinge in der Schule die ich unwichtig finde.  
sehr viel 

ziemlich viel 

relativ wenig 

nichts 

 

7. Ich bestimme eine Menge über das, was ich in der Schule lerne.  
sehr viel 

ziemlich viel 

relativ wenig 

nichts 

 

8. Ich möchte mehr lernen als nur das, was ich in der Schule lerne. 

Ja, sehr viel anderes 

Ja, ziemlich viel anderes 

Nein, eher wenig anderes 

Nein, nichts anderes 

 

9. Ich arbeite oft in Gruppen mit anderen Schülern.  

Ja, sehr oft 

Ja, häufiger 
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Eher selten 

Nie 

 

10. Ich darf mir oft in der Schule die Aufgaben auswählen  

Sehr oft  

Häufiger  

Eher selten 

Nei 

 

11. Es macht mir Lust in Gruppen zu arbeiten.  
Ja, sehr viel Lust  

Ja, ziemlich viel Lust.  

Wenig Lust  

Kein Lust  

 

12. Ich finde es wichtig fremde Sprachen zu lernen.  

Ja, sehr wichtig  

Ja, eher wichtig  

Eher unwichtig  

Sehr unwichtig  

 

13. Ich finde es wichtig programmieren zu können.  

Ja, sehr wichtig  

Ja, eher wichtig  

Eher unwichtig  

Sehr unwichtig  

 

14. Der Lehrer fragt oft: “Was möchtest du Heute lernen?”  

Sehr oft  

Häufiger  

Eher selten 

Nie 

 

15. Ich finde es sehr wichtig kreatives Denken zu lernen. 

Ja, sehr wichtig  

Ja, eher wichtig  

Eher unwichtig  

Sehr unwichtig  

 

16. Ich finde es wahrscheinlig dass ich in der Zukunft in Deutschland wohnen 

werde.  
Sehr wahrscheinlig  

Eher wahrscheinlig 

Eher unwahrscheinlig 

Sehr unwahrscheinlig  

 

17. Ich finde es wichtig in der Schule über Menschenrechte zu lernen. 

Ja, sehr wichtig  

Ja, eher wichtig  
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Eher unwichtig  

Sehr unwichtig  

 

18. Ich finde es wichtig über die Umwelt und die Natur in der Schule zu lernen.  

Ja, sehr wichtig  

Ja, eher wichtig  

Eher unwichtig 

Sehr unwichtig  

 

19. Ich denke das wenn ich Erwachsen bin, ist es am wichtigsten für mich zu 

können: 

(bitte durchnummerieren, wobei Nr. 1 am wichtigsten ist, dann 2 u.s.w.) 

Mit anderen zusammen arbeiten können 

Mir Zugang zu Informationen zu schaffen 

Fremdsprachen zu sprechen 

Lösungen finden können 

Mit meinen Gefühlen und Befinden umgehen zu können 

Mathematik können 

Mir zu helfen zu können 

Mit den Händen arbeiten können 

Technische Lösungen beherrschen 

Mit Geld vertraut zu sein und mein Leben organisieren zu können 

 

20. Anderes was du wichtig findest zu lernen (was denn)?  

  

21. Könnte ich volkommen entscheiden was in der Schule zu lernen ist, dann 

möchte ich am liebsten lernen: 

(bitte durchnummerieren, wobei Nr. 1 am wichtigsten ist, dann 2 u.s.w.) 

Kommunikation  

Viel Mathematik 

Gut English können 

In der Natur erforschen 

Zusammenarbeit mit anderen Schülern üben 

Gut mit anderen diskutieren können  

Künstlerische Aktivität (Musik, Schauspielkunst, bildende Kunst, Tanz, Videokunst, 

…)  

Kritisches Denken üben 

Über Menschenrechte lernen 

Programmieren lernen 

Über Gefühle und Befinden Lernen 

Sehr gut Deutsch können 

Über Kultur und Leben in anderen Ländern Lernen 

 

22. Etwas anderes, was du hervorheben möchtest  

  

Herzlichen Dank für deine Hilfe!  

  

https://browse.dict.cc/deutsch-islaendisch/bildende.html
https://browse.dict.cc/deutsch-islaendisch/Kunst.html
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VIÐAUKI 8 - BRÉF OG SPURNINGALISTI TIL NEMENDA Á HOLLENSKU 

 

Wat wil jij leren? 

Beste leerling! 

Mijn naam is Soffia Vagnsdottir en ik woon in IJsland. Ik doe daar 

afstandsonderwijs in Europese studies aan de universiteit in Bifröst.  

Voor mijn scriptieonderzoek heb ik jouw hulp nodig en ik wil je dan ook bij 

voorbaat hartelijk bedanken voor je medewerking.  

Mijn scriptie gaat over wat kinderen en jeugdigen zelf op school zouden willen 

leren en wat ze zelf denken dat de belangrijkste kundigheden en vaardigheden zijn. 

Kinderen en jeugdigen van jouw leeftijd in twee andere landen, IJsland en 

Slowakije doen ook aan ditzelfde onderzoek mee. 

De resultaten kunnen van belang zijn bij het nemen van beslissingen over wat en 

hoe in de toekomst aan scholen onderwezen moet worden. 

In totaal krijg je 22 vragen, waarvan ik graag wil, dat je elke vraag en de mogelijke 

antwoorden goed leest, voor je antwoord geeft. 

Nogmaals bedankt dat je aan dit onderzoek wilt deelnemen, 

Soffía 
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1. Ik ben ______ 

een meisje. 

een jongen. 

 

2. Ik ben geboren in het jaar _____ 

2002. 

2007. 

 

Beantwoord alsjeblieft de volgende vragen. 

 

3. Ik vind het ______ leuk om naar school te gaan 

a. heel erg 

b. nogal 

c. niet zo 

d. helemaal niet 

 

4. Op school leer ik veel dingen die ik _______ 

a. heel leuk vind. 

b. leuk vind. 

c. niet zo leuk vind. 

d. helemaal niet leuk vind. 

 

5. Op school leer ik veel dingen, waarvan ik denk dat ze belangrijk zijn voor de 

toekomst. 

a. Heel erg mee eens. 

b. Nogal mee eens. 

c. Een klein beetje mee eens. 

d. Helemaal niet mee eens. 

 

6. Op school leer ik veel dingen, die niet belangrijk zijn. 

a. Heel erg mee eens. 

b. Nogal mee eens. 

c. Een klein beetje mee eens. 

d. Helemaal niet mee eens. 
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7. Ik kan zelf een heleboel beslissen over wat ik op school leer.  

a. Heel erg mee eens. 

b. Nogal mee eens. 

c. Een klein beetje mee eens. 

d. Helemaal niet mee eens. 

 

8. Ik wil graag andere dingen leren op school dan die ik nu moet leren. 

a. Ja, heel veel andere dingen. 

b. Ja, een aantal andere dingen. 

c. Ja, weinig andere dingen. 

d. Nee, geen andere dingen. 

 

9. Ik doe vaak groepswerk met andere leerlingen. 

a. Ja, heel vaak. 

b. Ja, nogal eens. 

c. Niet vaak. 

d. Nooit. 

 

10. Ik mag kiezen wat ik op school wil doen. 

a. Heel vaak. 

b. Nogal eens. 

c. Soms. 

d. Nooit. 

 

11. Ik vind het leuk om groepswerk te doen. 

a. Heel erg mee eens. 

b. Een beetje mee eens. 

c. Niet zo leuk. 

d. Heel vervelend. 

 

12. Ik denk dat het belangrijk is om vreemde talen te leren. 

a. Ja, heel belangrijk. 

b. Ja, nogal belangrijk. 

c. Niet zo belangrijk. 

d. Helemaal niet belangrijk. 

 

13. Ik denk dat het belangrijk is om computers te kunnen programmeren. 

a. Ja, heel belangrijk. 

b. Ja, nogal belangrijk. 

c. Niet zo belangrijk. 

d. Helemaal niet belangrijk. 

 

14. Mijn onderwijzer vraagt vaak: “Wat wil je vandaag leren?” 

a. Ja, heel vaak. 

b. Ja, nogal eens. 
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c. Nee, weinig. 

d. Nee, nooit. 

 

15. Ik denk dat het belangrijk is om creatief te denken.  

a. Ja, heel belangrijk. 

b. Ja, nogal belangrijk. 

c. Niet zo belangrijk. 

d. Helemaal niet belangrijk. 

 

16. Ik denk dat ik waarschijnlijk in de toekomst in Nederland zal wonen. 

a. Ja, heel waarschijnlijk. 

b. Ja, nogal waarschijnlijk. 

c. Nee, niet zo waarschijnlijk. 

d. Nee, zeer onwaarschijnlijk. 

 

17. Ik vind het belangrijk om op school over mensenrechten te leren.  

a. Ja, heel belangrijk. 

b. Ja, nogal belangrijk. 

c. Niet zo belangrijk. 

d. Helemaal niet belangrijk. 

 

18. Ik vind het belangrijk om op school over het milieu en de natuur te leren.  

a. Ja, heel belangrijk. 

b. Ja, nogal belangrijk. 

c. Niet zo belangrijk. 

d. Helemaal niet belangrijk. 

 

19. Als ik volwassen ben, dan denk ik dat het allerbelangrijkste is om te weten of 

te kunnen:  

a. Met anderen samen kunnen werken. 

b. Te weten hoe informatie te vinden. 

c. Andere talen kunnen spreken. 

d. Goede oplossingen kunnen vinden. 

e. Goed met mijn gevoelens en emoties om te kunnen gaan. 

f. Goed zijn in rekenen en wiskunde. 

g. In de natuur te kunnen overleven. 

h. Verschillende technologieën te kunnen gebruiken. 

i. Te weten hoe geld werkt en regel in mijn leven te hebben. 

 

20. Zijn er nog andere dingen, die je belangrijk vind om te leren? Welke dan?  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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21. Als ik helemaal mocht beslissen, wat ik op school wilde leren, dan zou ik het 

liefst: 

a. Willen leren over het overbrengen van ideeën en informatie tussen mensen. 

b. Veel wiskunde willen leren. 

c. Heel goed engels te willen leren. 

d. Buiten onderzoek willen doen. 

e. Groepswerk willen doen. 

f. Willen leren om goede gesprekken te hebben. 

g. Creatief werk te willen stimuleren, zoals muziek, drama, visuele kunsten, dans, 

videokunst, enz. 

h. Onafhankelijk van anderen te kunnen en durven oordelen. Kritisch te leren 

denken. 

i. Over mensenrechten willen leren. 

j. Computers te leren programmeren. 

k. willen leren over gevoelens en gemoedsgesteldheid. 

 

22. Is er nog iets anders, dat je wil zeggen? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

 

 

Dat was het! Hartelijk bedankt voor je hulp. 
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VIÐAUKI 9 - BRÉF TIL SKÓLASTJÓRNENDA Í HOLLANDI 

 

 Akureyri, 18. mei 2017  

 

Beste collega’s,  

 

Ik heet Soffía Vagnsdóttir en ik ben directeur van de afdeling onderwijs van de 

gemeente Akureyri, de grootste gemeente in het noorden van IJsland.  

Om mee te beginnen wil ik graag mijn connectie met Nederland uitleggen en hoe 

ik met jullie in contact gekomen ben. Ik ben namelijk getrouwd met een Nederlander 

(Roelof Smelt) en dus heb ik ook een fijne schoonfamilie daar. Via mijn schoonouders 

ben ik in contact gekomen met een heel aardige vrouw, Hanna Boswinkel, die 

onderwijzer is aan een school in Almelo. Een tijdje geleden heb ik haar en haar 

collega’s een klein beetje mogen helpen, toen ze voor een werkbezoek op IJsland op 

zoek waren naar scholen en het ministerie om te bezoeken. Met haar hulp heb ik jullie 

email adressen gekregen en schrijf ik jullie nu.  

Ik ben een masterscriptie aan het schrijven voor “European Studies”, die ik nu aan 

de Universiteit van Bifröst aan het afronden ben. In mijn onderzoek probeer ik uit te 

vinden hoe het staat met de medezeggenschap van leerlingen, of en hoe de visie van de 

leerlingen geïntegreerd wordt in het schoolsysteem en wat het belang is van innovatie 

in het onderwijs om 21e-eeuwse uitdagingen aan te kunnen pakken.  

Ik heb al een vragenlijst aan 240 IJslandse studenten, geboren in 2002, voorgelegd 

en ben nu bezig datzelfde te doen in Slowakije en in Nederland.  

Ik wil jullie daarom bij deze vriendelijk vragen om die vragenlijst voor te leggen 

in jullie scholen aan jullie leerlingen, die in het jaar 2002 geboren zijn. Gaan jullie 

daarmee accoord, dan zal ik een webadres/URL sturen, waarmee de leerlingen toegang 

krijgen tot de online vragenlijst.  

Er wordt niet naar persoonlijke informatie gevraagd, alleen naar de mening van de 

leerling. De IJslandse jaargenoten hebben er gemiddeld een minuut of tien voor nodig 

gehad.  

 

Beste collega’s,  
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Ik ben bij voorbaat zeer dankbaar voor jullie hulp. Als jullie zelf nog eens IJslandse 

hulp nodig zouden hebben voor wat betreft onderwijskwestie’s of zelfs bij het bezoeken 

van IJsland, dan nodig ik jullie hierbij van harte uit om contact op te nemen per email 

of telefoon!  

 

 

Met vriendelijke groet,  

Soffía Vagnsdóttir  

 

Directeur van de afdeling onderwijs van de gemeente 

Akureyri. sossa@smelt.is /+354-8617087. 

  



 

 

 
121 

 

VIÐAUKI 10 - BRÉF TIL STJÓRNENDA Í SLÓVAKÍU 

 
Akureyri, 18th of March 2017 

 

Dear colleages, 

my name is Soffía Vagnsdóttir and I work as the head of the Educational Department in 

Akureyri municipality which is the biggest city in the north of Iceland. 

I was in Bratislava last Desember were I participated in the great conference, Conference 

Conneceted. It was a really interesting and powerful meeting which I enjoyed very much and 

learned a lot from. 

My relation with Slovakia started through a very good friend of mine, Zuzana Čačová who 

works with the Open society Foundation, who I met for the first time on a Conference in The 

Netherlands some years ago. We have now become great friends and she has even visited me 

to Iceland. And now, with her great assistance, I now have your e-mails and write to you. 

I am now working on my master‘s thesis in European studies from the University of Bifröst 

in Iceland. In my research I am mainly working on student´s democracy, how student´s view 

appear in the school system and the necessity of school innovation for challenging 21. Century 

issues. 

I have already put questionnaire for about 240 student in Iceland who are born in 2002. 

Also I am preparing the same questionnaire for students at same age in Holland.  

Now I kindly ask for your help to put this same questionnaire for students who are born in 

the year 2002 in your schools. If you would agree to help me, I would just sent a URL and 

that´s easy for students to open. 

I got great help from Zuzana and another friend to translate the questionnaire so of course 

it is in Slovakian. I am not asking for any personal informations, only opinions. According to 

the time it took the Icelandic students to answer the questionnaire it only takes 10 minutes to 

finish it. 

Dear friends, it would be very helpful if this would be possible I would be mostly thankful. 

Also I want to say that if you ever would need any help or 

support from Iceland in any school issuse, or even if you 

would ever come to Iceland, please don´t hesitate sending me 

a letter. 

Best wishes,  

Soffía Vagnsdóttir 

Head of the Educational Department of Akureyri 

municipality, Iceland. sossa@smelt.is /+354-8617087. 

mailto:sossa@smelt.is
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